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Protocolo - 18130/2020 

Ref. DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 

Vitória da Conquista, 03 de abril de 2020 

De: Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Para: Gabinete do Secretário 

Encaminhamos processo visando Dispensa de Liciataão nos termos da legislaao vigente 
visando contratação de empresa para fornecimento de insumos hospitalares que serão utilizados 

pelos profissionais municipais de saúde no âmbito deste Município, em suas atividades laborais 

no cenário da grave crise decorrente da pandemia COVID-19. 

Atenciosamente 

(CL 	DIO ORREIA DA C.STA 
COORI3FNADOR DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

10683-9 
COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO - SMS 

Endereço: Praça Joaquim Correia- NQ 55 
Centro - Vitória da Conquista - Ba - CEP: 45000-600 
Telefones: (77) 3424-8915 - (77) 3424-8901 
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PROCESSO N° 18130/2020 

REF. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SITUAÇÃO 
PANDEMIOLÓGICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

1. OBJETO 

a. Fornecimento de Insumos diversos, conforme especificações apresentadas neste 
Termo de Referência. 

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
a. A presente contratação de insumos hospitalares, indicados no item 1, serão 

utilizados pelos profissionais municipais de saúde no âmbito deste Município, em 
suas atividades laborais no cenário da grave crise decorrente da pandemia COVID-
19. Também, o Ministério da Saúde, no Protocolo de Atendimento a pessoas com 
suspeita de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV), indicou a necessidade de 
que os profissionais de saúde devam utilizar equipamentos de proteção individual 
em suas atividades laborais. 

b. Não por menos, por recomendação do Ministério da Saúde, no Protocolo de 
Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV), estabeleceu-se a 
necessidade de que a provisão de todos os insumos, inclusive máscaras do tipo 
pretenso contratado, fossem reforçadas pelo Serviço de Saúde. Ademais parte da 
população atendida necessita durante consultas de utilização insumos como 
medida preventiva. Destaque neste caso para os agentes de endemias e 
comunitários de saúde que nas visitas realizadas necessitam da utilização de 
equipamentos de proteção individual diariamente. 

3. DO USO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, DA SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 10  DA LEI 
13.979/2020 E DAS RAZÕES DE AFASTAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

A Lei Federal n° 13.979/2020, publicada pelo governo federal, apresenta medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do Coronavirus, entre elas, 
a que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para aquisição de bens, serviços e 
insumos de saúde destinados ao combate do vírus. 

A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus declarada no dia 4 
de fevereiro. 

É • de conhecimento geral, que não é rápido licitar. Por mais que os setores 
responsáveis estejam extremamente preparados, o que não é uma realidade nas 
Prefeituras, o tempo necessário para concluir uma licitação e portanto ter um contratado é 
longo. Diante do cenário pandemiológico, tempo é uma variável decisiva e crucial na 
consecução das atividades de prevenção e combate ao coronavírus, portanto, far-se-á 
necessária a presente contratação por dispensa de licitação. 

No caso em tela, como se verá adiante, a situação em comento amolda-se 
perfeitamente ao art. 10  do novel mencionado. 

£2] 
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4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

a. A presente contratação fundamenta-se no art 
C/C com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. 

4° da Lei Federal n° 13.979/2020 

S. DAS EXIGÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS DO ART. 26 DA 8.666/93 
O Art. 26. da Lei 8.666/93 traz em seu parágrafo único a seguinte redação, in 

Iítteris: 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos 

- caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente 
risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; (Redação 
dada pela Lei n° 13.500, de 2017) 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III -justificativa do preço. 

a. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PANDEMIOLÓGICA 
Contextualizando o cenário epidemiológico em epígrafe, em 11 de março de 2020, 

a Organização Mundial da Saúde classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) 
como uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em todos os continentes e 
há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste modo, 
principalmente no hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar para o 
outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e óbitos. 

Nos meses de outono (20/03-20/06) e inverno (21/06-20/09), há uma circulação 
importante dos vírus respiratórios (à exemplo do influenza), esses vírus causam 
pneumonias, otites, sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em todas as estações do 
ano, é nesse período que há maior frequência dessas doenças, quando as pessoas ficam 
mais concentradas nos espaços e com menor ventilação. A doença pelo coronavírus não é 
diferente, ela também é uma doença respiratória e todos devem se prevenir. Os gestores 
devem adotar medidas oportunas que favoreçam a prevenção e preservem a capacidade 
do serviço de saúde. 

O número básico de reprodução do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47 - 
3,23) (1), o que significa que, para cada caso, espera-se que ocorram em média de 2 a 3 
casos secundários, quando introduzido em uma população totalmente susceptível. Outro 
parâmetro relevante é o tempo para duplicação da epidemia, que no momento encontra-se 
entre 1,7 a 2,93 dias. Para tanto é mister destacar a necessidade de ações da 
Administração pública no sentido de resguardar a comunidade e profissionais com 
medidas profiláticas, evitando a transmissibilidade viral. Dentre as recomendações gerais 
apontadas pelo MS para qualquer fase de transmissão, pela autoridade local orienta-se a 
utilização de Equipamentos de Proteção Individual, destacando o uso de EP1 para 
doentes, contatos domiciliares e profissionais de saúde, 

O Ministério da Saúde neste ínterim vem recomendando também por meio de 
publicações periódicas de Boletins Epidemiológicos que as Secretarias de Saúde dos 
Municípios, Estados e Distrito Federal avaliem a adoção das recomendações na totalidade 
ou parcialmente, considerando o cenário epidemiológico da Pandemia de Doença pelo 
Coronavírus 2019. 

Neste sentido, tendo em ista a necessidade aumentada de consumo dos itens 
descritos em meio à crise decorrent da --demia de Covid-19, o município de Vitória da 
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Conquista tem a necessidade de ter os estoques (re)abastecido 	 der às 
demandas de forma efetiva e eficiente. 

Insta destacar que a Secretaria Municipal de Saúde possui Ata de Registro de 
Preços de vários itens descritos oriundas do Pregão Eletrônico PE SRP 11/2019 SMS para 
aquisição de itens elencados no presente Termo, entretanto as empresas fornecedoras 
não dispõem de estoque para entrega dos mesmos e consequentemente prejudica o 
atendimento da demanda neste momento, alegando a alta procura pelos itens em território 
nacional e a redução e finalização dos estoques. 

Assim, torna-se necessária a adoção da presente medida a fim de estabelecer uma 
assistência devidamente responsável aos profissionais de saúde do município e à 
população conquistense. 

b. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços 
realizada. A empresa MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 
CNPJ 07.886.20210001-21, detentora de menor preço foi declarada vencedora do presente 
processo. 

c. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
O valor para aquisição dos materiais descritos neste Termo de referência dar-se-á no 
importe total de R$ 1.166.970,00 (um milhão cento e sessenta e seis mil novecentos e 
setenta reais), cujo preço de referência encontra-se dentro daqueles praticados no 
mercado, conforme pesquisa de preço. A empresa MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 07.886.202/0001-21, sendo a empresa que apresentou 
menor valor para o item em comento. 
Outros fornecedores foram consultados, os quais constam indicação dos valores 
apensados ao processo, a saber: LIDER COM. DE MEDICAMENTOS E MAT. 
HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ 12.424.049/0001-50, Valor Total R$ 1.229.383,20; SMV 
COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 19.841.791/0001-00, Valor Total R$ 
1.198.900,00, BRY USA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, CNPJ 32.528.866/0001-66, valor 
total de R$ 1.066.500,00 (não cotou todos os itens e os cotados acima do preço da menor 
proposta). Salientamos ainda que foram encaminhadas cotações para diversas empresas 
do ramo, entretanto obtivemos resposta negativas, conforme anexo, a saber: Sky 
Descartáveis; Gil Farma Distribuidora; Vera Cruz Hospitalar; Clivê Cosméticos (venda só 
pelo site) 

Ressalta-se, portanto, neste caso que foram solicitadas cotações a várias empresas a fim 
de subsidiar um preço justo e cpnfiável, por isso foram apensadas ao processo as devidas 
cotações físicas, no sentido de demonstrar que o valor encontra-se dentro dos parâmetros 
mercadológicos vigentes. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS 

Item Descrição U.F QUANT Valor 
Unitário (em 

R$) 

Valor Total 
(em R$) 

01 MÁSCARA 	cIRÚRGlcANNCOM 

ELÁSTICO, tripla camada com 'Y11t{o 

que proporciona uma bfe (eficiência de 

LJND 200.000 2,80 560.000 
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filtração bacteriana) maior que 95%, 

clips nasal de 14 cm de comprimento, 

solda por ultrassom, disponível na cor 

branca, 	atóxico, 	hipoalergênica; 

100% 	polipropileno, 	não 	estéril, 	não 

inflamável; • Isenta de fibra de vidro, 

sem látex. 

02 Máscara N95 UND 5.000 22,00 110.000,00 

03 ALCOOL 	ETILICO 	70% 	1000 	ml 

FRASCO PLASTICO 

LTS 5.000 15,00 75.000,00 

04 
ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500G 

FRASCO PLASTICO 

UND 15.000 17,50 262.500,00 

05 PROTETOR DE CORPO - Protetor uso 

médico hospitalar de corpo, para evitar 

contato com sangue e secreções em 

cirurgias: 	polietileno 	transparente, 	de 

baixa 	densidade. 	Manga 	longa 	com 

punhos 	em 	elástico, 	tamanho 	único, 

esterilizado 	por 	irradiação 	gama. 

Gramatura: 409. 

UND 500 54,00 27.000,00 

06 TOUCA 	DESCARTÁVEL, 	branca, 

tamanho único, unissex, confeccionada 

em NT (tecido não tecido). CX com 100 

und. 

CXS 500 26,50 13.250,00 

07 AVENTAL 	DESCARTAVÉLr MANGA 

LONGA, uso hospitalar, de uso único, 

descartável, 	atóxico, 	hipoalergenico, 

polipropileno, 	proteção 	total 	contra 

sangue e fluidos, manga longa. Deve 

possuir 	tiras 	internas 	nas 	costas 	ou 

velcro 	e 	externas 	na 	cintura, 	com 

fechamento 	em 	transpasse 	lateral, 

embalagem que garanta a integridade do 

produto 	ate 	o 	momento 	de 	sua 

utilização, 	a 	embalagem 	deve 	conter 

informações 	de 	identificação 	e 

características do produto. Impermeável. 

UND 30.000 3,60 108.000,00 
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07 ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBRE UND 200 8,10 1.620,00 

POSIÇÃO: óculos de segurança de 

sobre posição, com armação e lente 

confeccionadas em uma única peça de 

policarbonato 	incolor. 	Altamente 

resistente, com formato e leveza que 

proporcionam conforto ao usuário e 

lentes com tratamento anti-risco, anti-

empasante, com meia borda superior e 

hastes tipo espátula confeccionadas 

do mesmo material da armação, com 

protetores laterais injetados na mesma 

peça e sistema de ventilação direta, 

constituída de 6 fendas em cada haste 

e fixas a armação através de pino. 

08 MACACÃO: 	TAMANHO 	M. 

confeccionado em 	não tecido 100% 

polietileno de alta densidade: para o 

uso 	onde 	existe 	o 	risco 	de 

contaminação. 	Aplicação: 	macacão 

confeccionado 	em 	falso 	tecido 	de 

polietileno, 	com 	tratamento 

antiestético, 	de 	alta 	densidade, 

laminado 	com 	filme 	de 	polietileno 

respirável 	na gramatura 	mínima de 

UND 30 120,00 3.600,00 

5091m2 	. 	com 	abertura 	frontal 	em 

zíper, elástico nos punho, tornozelos e 

capuz costura simples. características: 

macacão 	termo-selada 	com 	capuz 

para 	proteção total contra ação de 

produtos 	químicos. 	termo-selada: 

fechamento universal por tripla solda 

ultrassônica 	de 	forma 	a 	impedir a 

passagem de produtos químicos na 

forma líquida e garantido integridade 

física 	da 	vestimenta 	mesmo 	em 

situações 	de 	risco 	mais 	intenso. 

indicado para o uso ond 	xiste o risco 

de 	contaminação, 	com 	arti 	Ia 

É2o 
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secas 	e 	úmidas, 	maiores 	que 	0,5 
- micra, tóxicas e alergênicas, proteção 

contra ameaças de produtos químicos, 

tóxicos ou não tóxicos. impermeável 

ao vapor de água e de ar, flexíveis e 

de sensação agradável quando em 

contato com a pele. proteção química 

tipos 	4, 	5 	e 	6/ 	nível 	d/ 	nível 	2. 

gramatura mínima de 509/m2 	cor 

branca, tamanho MÉDIO 

N 

09 MACACÃO: 	TAMANHO GRANDE. 

confeccionado em não tecido 	100% 

polietileno de alta densidade: para o 

uso 	onde 	existe 	o 	risco 	de 

contaminação. 	Aplicação: 	macacão 

confeccionado 	em 	falso 	tecido 	de 

polietileno, 	com 	tratamento 

antiestético, 	de 	alta 	densidade, 

laminado 	com 	filme 	de 	polietileno 

respirável 	na gramatura 	mínima de 

50g/m2 	. 	com 	abertura 	frontal 	em 

zíper, elástico nos punho, tornozelos e 

capuz costura simples. características: 

macacão 	termo-selada 	com 	capuz 

para proteção total contra ação de 

produtos 	químicos. 	termo-selada: 

fechamento universal por tripla solda 

ultrassônica 	de 	forma 	a 	impedir 	a 

passagem de produtos químicos na 

forma líquida e garantido integridade 

física 	da 	vestimenta 	mesmo 	em 

situações 	dé 	risco 	mais 	intenso. 

indicado para o uso onde existe o risco 

de 	contaminação, 	com 	partículas 

secas 	e 	úmidas, 	maiores 	que 	0,5 

micra, tóxicas e alergênicas, proteção 

contra ameaças de produtos químicos, 

tóxicos ou não tóxicos. 	imperr' 	vel 

ao vapor de água e de ar, fiexíveis 

UNO 30 120,00 3.600,00 

A9 
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de sensação agradável quando em 

contato com a pele. proteção química 

tipos 	4, 	5 	e 	6/ 	nível 	d/ 	nível 	2. 

gramatura mínima de 50g/m2 , cor 

branca. tamanho GRANDE. 

10 MACACÃO: 	TAMANHO 	GG 

confeccionado em não tecido 100% 

polietileno de alta densidade: para o 

uso 	onde 	existe 	o 	risco 	de 

contaminação. 	Aplicação: 	macacão 

confeccionado 	em 	falso 	tecido 	de 

polietileno, 	com 	tratamento 

antiestético, 	de 	alta 	densidade, 

laminado 	com 	filme 	de 	polietileno 

respirável 	na 	gramatura 	mínima de 

50g/m2 	. 	com 	abertura 	frontal 	em 

zíper, elástico nos punho, tornozelos e 

capuz costura simples. características: 

macacão 	termo-selada 	com 	capuz 

para 	proteção total 	contra ação de 

produtos 	químicos. 	termo-selada: 

fechamento universal por tripla solda 

ultrassõnica 	de 	forma 	a 	impedir 	a 

passagem de produtos químicos na 

forma líquida e garantido integridade 

física 	da 	vestimenta 	mesmo 	em 

situações 	de 	risco 	mais 	intenso. 

indicado para ouso onde existe o risco 

de 	contaminação, 	com 	partículas 

secas 	e 	úmidas, 	maiores 	que 	0,5 

micra, tóxicas e alergênicas, proteção 

contra ameaças de produtos químicos, 

tóxicos ou não tóxicos, impermeável 

ao vapor de água e de ar, flexíveis e 

de sensação agradável quando em 

contato com a p'élproteção química 

tipos 	4, 	5 	e 	6/ 	nibÇd/ 	nível 	2. 

gramatura mínima de 50m2 , cor 

branca. tamanho GG 	\,,,( 

UND 20 120,00 2.400,00 
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VALOR TOTAL R$ 1.166.970,00 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
a. Os recursos orçamentários necessários à custear a presente despesa encontra-se 

prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) n°2380/2019. 
b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 02 Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 

Sub-elemento: 33903010. 

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
a. A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com a solicitação da 

Contratante, através de Autorização de fornecimento, que deverão conter data de 
expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, preços unitário e 
total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição. 

b. O prazo de entrega será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da Autorização de Fornecimento (AF). 

e. O(s) objeto(s) serão recebidos: 

	

i. 	Pelo servidor responsável no ato da entrega; 
1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior 

verificação da conformidade dos mesmos com as especificações 
requeridas neste documento; 

2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e conseqüente aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dia 
úteis. Só então será atestada a nota fiscal. 

ii. Serão recusados os materiais que apresentarem defeitos ou cujas 
especificações não atendam às descrições do objeto contratado. 

	

iii. 	O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. A 
critério da Secretaria de Saúde, os produtos fornecidos serão submetidos à 
verificação. Cabe à Contratada substituir os produtos que vierem a ser 
recusados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
solicitação. 

	

iv. 	Os produtos deverão atender aos dispositivos da Lei n° 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor) e ás demais legislação pertinentes 

d. A Contratada deverá proceder com a entrega dos bens adquiridos pela SMS no 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Avenida Filipinas, n° 
269, Bairro Jurema, CEP n° 45.023-300. Telefone para contato: (77) 3422-8217, 
responsável: Juliana Gomes Rios, Matrícula n° 241943, Coordenadora de 
Suprimentos. 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade conforme sua razão social e 

cadastro junto ao Município, compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, através da apresentação de atestados atualizados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

b. Alvará ou licença sanitária para funcionamento, conforme o caso, expedido pelo 
Serviço de Vigilâncja Sanitária da Secretaria Municipal da sede do licitante. Caso o 
documento exigido -sta alínea não indique a sua validade, considerar-se-á o 
prazo de 12 (doze) mes- -, contados da sua emissão; 
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10. DO PAGAMENTO 

a. A CONTRATADA deverá no ato de entrega do bens, apresentar nota fiscal, 
contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos 
característicos, como identificação do item, especificação, quantidade e preços 
unitário e total- 

b. 
otaL

b. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, até o 71  

(sétimo) dia útil após o ateste no verso da nota fiscal, pelos servidores: Juliana 
Comes Rios, Matrícula ri0  241943 e; Fellipe Andrade de Souza Lisboa, Matrícula n° 
24309-3. 

c. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), identificando qualquer divergência na nota 
fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para a devida regularização, sendo 
que o prazo estipulado no sub/tem b será contado a partir da reapresentação do 
documento com as devidas correções ou esclarecimentos. 

d. A devolução da fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde em 
nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a 
prestação dos serviços ou deixe de prestar o atendimento necessário. 

e. A SMS se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da 
CONTRATADA, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos contra 
terceiros- 

f. 
erceiro&

f. Somente será pago o objeto efetivamente prestado e de acordo com as 
especificações que integram este Termo de Referência. 

g. Na hipótese de isenção/imunidade de algum tributo, a CONTRATADA deverá 
apresentar documentos comprobatõrios, deduzindo este percentual do pagamento 
que lhe for devido. 

h. No caso de isenção ainda não transitada em julgado, o valor será depositado em 
juízo até o término deste contrato ou decisão terminativa. 

i. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos 
moratórios devidos pela SMS, entre a última data prevista para pagamento e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serão pagos mediante 
solicitação da CONTRATADA, e calculados, "pro rata tempore", por meio da 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = 1 x N x VP 
Na qual: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
= i1365, onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

11. DA DISPENSA DO 1 NTUMENTO CONTRATUAL 
a. Nos termos do art. e, , §40  da 8.666193, o termo de contrato será substituída pela 

"Nota de Empenho de £ 	a" ou 'Autorização de Fornecimento (AF)". 
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12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
a. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

	

i. 	Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratual entregue em desacordo 
com o previsto neste contrato, justificando as razões da recusa. 

	

ü. 	Notificar o FORNECEDOR, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou 
irregularidades encontradas na execução do objeto. 

	

iii. 	Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas neste Termo de 
Referência. 

b. DO FORNECEDOR 

	

i. 	Fornecer o objeto contratado, nos prazos estipulados e de acordo com as 
especificações e condições previstas neste Termo de Referência. 

	

U. 	Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo 
com o estabelecido neste documento 

iii. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto 
contratual que afete o cumprimento das obrigações. 

iv. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das 
relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na 
legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, 
securitários, bem como por taxas, impostos, frete, embalagens e outras 
obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto ora 
contratado. 

	

V. 	10. Cume ir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

Vitória da Conquista - BA, 03 de abril de 2020. 

sus Batista 
nistrativo 

Rampna C. , Cj Pereira 
S&secytáriade Saúde 

Alexsandro Nascimento Costa 

Secretário ' nicipal de Saúde 

'is 
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Tairo Pereira C 

055 Tairo Pereira ctairo.pere 
Para: 

Secretaria de Saúde 

Vitoria Conquista 

tsà o,p ersi ra StS  suco star neci Era soa situa. ou 
Eta o co nIsto 

vcndat@ tu portemed na e 

CLOVIS SILVEIRA 
MATTOS 

Jorge Neto 

Bom dia, 

Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas 	" 

E-voltar 4t5  <it O 	Arquivar flMover gApaqst 

Segue anexo cotação com a alteração realizada. 

Atenciosamente, 

51 
COTAÇÀOi,,.pdf 
2 '1 7.4 1< 5 

Responder. Res' b- der a todos ou Encaminhar 

03/04/2020 	 eotacoessms@yahoo.com.br  - Yahoo Mau 

Entrada 

Não lidos 

Favoritos 

Rascunhos 	31. 

Enviados 

Arquive 

Spem 

Lixeira 

Menos 

Visuslizaç., Mostrar 

Pastes 	Ocultar 

+ Nova pasta 

BSB HOSP... 

CENTERM... 

COMPRESS 

CONQLIIS... 

DIETMEO 

DIVERSOS 

FARMACL.. 

FERRAZ is... 

FORA 

HOSPITAL... 

IBR 

JOHNSON... 

MATHEUS... 

PROOUMED 

RI COMER... 

US FARMA 

ViX Cornér... 

https:ffmaii.yahoo.com/difoidem/ltmessages/9104?.Iang=pt-BR 
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"NE 	?RE 

ORM:PEC 	AÇO 	N 
i 	RAA  G j~ SÇ&

— w111 

OBJ 	Q/PRp 

MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO, tripla 
camada com filtro que proporciona uma bfe (eficiência 
de filtração bacteriana) maior que 95%, clips nasal de 14 
cm de comprimento, solda por ultrassom, disponível na 
cor 	branca, 	atóxico, 	hipoaleigênica; 	100% 

	

polipropilcno, não estéril, não inflamável; 	Isenta de 
fibra de vidro, sem látex. 

CA 

R$ 2,80 

An- 
-. 

R$ 560.030,00 

01 200.000 

jicO 

02 5.000 MÁSCARA N 95 

R$ 22,00 RS 110.000,00 

03 £000 

ALCOOL ETILICO 70% 1000 ml FRASCO 

PLÁSTICO 

RI 15,00 RI 75.000,00 

04 15.000 

ALCOOL ETILICO 700% EM GEL SOOU FRASCO 

PLASTICO 

R$ 17,50 RS 262.500,00 

05 500 

- 
,Z.S ti 

PROTETOR DE CORPO - Protetor uso médico 

hospitalar de corpo, para evitar contato com sangue e 
secreções em cirurgias: polietileno transparente, de 

baixa densidade. Manga longa com punhos em elástico, 

tamanho único, esterilizado por irradiação gama. 

Gramatura: 40g. 
R$ 54,00 RI 27000,00 

06 500 — 

TOUCA DESCARTÁVEL, branca, tamanho único, 
unissex, confeccionada em TNT (tecido não tecido). CX 

com 100 un& 
RI 26,50 RI 13.250,00 

07 30.000 
4 Ç-o rjO 

AVENTAL DESCARTAVÉL MANGA LONGA, uso 

hospitalar, de uso único, descartável, atóxico, RI 3,60 RI 108.000,00 

Rua Rotary Club, n2  69 -Sala 105 - Centro 
Fone - Fax: (77) 3429-7409 

CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
comprasaudevc@gmail.com  
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hipoalergenico, polipropileno, proteção total contra 

sangue e fluidos, manga longa. Deve possuir tiras 

internas nas costas ou velcto e externas na cintura, com 

fechamento em transpasse lateral, embalagem que 
garanta a integridade do produto ate o momento de sua 

utilização, a embalagem deve conter informações de 

identificação e características do produto. Impermeável. 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBRE POSIÇÃO: 
óculos de segurança de sobre posição, com armação e 

lente confeccionadas em uma única peça de 
policarbonato incolor. Altamente resistente, com 

08 
200 formato e leveza que proporcionam conforto ao usuário 

e lentes com tratamento anti-risco, anti-einpasante, com 

meia borda superior e hastes tipo espátula 
confeccionadas do mesmo material da armação, com 

protetores laterais injetados na mesma peça e sistema de 

ventilação direta, constituída de 6 fendas em cada haste 

e fixas a armação através de pino. 
R$ 8,10 RS 1620,00 

MACACÃO: confeccionado em não tecido 100% 

políetileno de alta densidade: para o uso onde existe o 

risco de contaminação. Aplicação: macacão 
confeccionado em falso tecido de polictileno, com 
tratamento anticstétieo, de alta densidade, laminado com 

filme de polietileno respirável na gramatura mínima de 

50g/m2 	com abertura frontal em zíper, elástico nos 

punho, tornozelos e capuz costura simples. 
características: macacão termo-selada com capuz para 

proteção total contra ação de produtos químicos. termo- 

,selada: fechamento universal por tripla solda 

30 ultrassônica de forma a impedir a passagem de produtos 
09 químicos na forma liquida e garantido integridade fisica 

da vestimenta mesmo em situações de risco mais 

/ intenso, indicado para ouso onde existe o risco de 

ê contaminação, com partículas secas e úmidas, maiores 
que 0,5 micra, tóxicas e alergênicas, proteção contra 

ameaças de produtos químicos, tóxicos ou não tóxicos. 
impermeável ao vapor de água e de ar, flexíveis e de 
sensação agradável quando cm contato com a pele. 

proteção química tipos 4, 5 e 6/ nível d/ nível 2. 

gramatura mínima de 50g/m2, cor branca. tamanho 

médio (M) 

R$ 120,00 R$ 3.600,00 

Rua Rotary Club, n° 69 -Sala 105 - Centro 
Fone - Fax: (77) 3429-7409 

CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
comprasaudevc@gmail.com  

ti! 
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lo 

MACACÃO: confeccionado em não tecido 100% 
polietileno de alta densidade: para o uso onde existe o 

risco de contaminação. Aplicação: macacão 
confeccionado em falso tecido de polietileno, com 

tratamento anticstédco, de alta densidade, laminado com 
filme de polietileno respirável na gramatura mínima de 

50g/1n2 com abertura frontal em zíper, elástico nos 
punho, tornozelos e capuz costura simples. 
características: macacão termo-selada com capuz pata 

proteção total contra ação de produtos químicos. termo-
selada: fechamento universal por tripla solda 
ultrassônica de forma a impedir a passagem de produtos 
químicos na forma líquida e garantido integridade fisica 

da vestimenta mesmo em situações de risco mais 

intenso, indicado para o uso onde existe o risco de 
contaminação, com partículas secas e úmidas, maiores 
que 0,5 micra, tóxicas e alergênicas, proteção contra 

ameaças de produtos químicos, tóxicos ou não tóxicos. 
impermeável ao vapor de água e de ar, flexíveis e de 
sensação agradável quando em contato com a pele. 
proteção química tipos 4, 5 e 6/ nível d! nível 2, 
gramatura mínima de 50g/m2 , cor branca. Tamanho 

30 

R$ 3.600,00 

Rua Rotary Club, n0  69 -Sala 105 - Centro 
Fone- Fax: (77) 3429-7409 

CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
comprasaudevc@gmail.com  
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Grande.(G) 
4P- 

11 

20 

Q químicos 

MACACÃO: confeccionado em não tecido 100% 
polietileno de alta densidade: para o uso onde existe o 

risco de contaminação. Aplicação: macacão 
confeccionado em falso tecido de polietileno, com 

tratamento antiestético, de alta densidade, laminado com 

filme de polietileno respirável na gramatura mínima de 

50g/1n2 - com abertura frontal em zíper, elástico nos 

punho, tornozelos e capuz costura simples. 
características: macacão termo-selada com capuz para 

proteção total contra ação de produtos químicos. termo-
selada: fechamento universal por tripla solda 

ultrassônica de foi-ma a impedir a passagem de produtos 

na foi-ma líquida e garantido integridade física 
da vestimenta mesmo em situações de risco mais 

intenso, indicado para ouso onde existe o risco de 

contaminação, com partículas secas e úmidas, maiores 
que 0,5 micra, tóxicas e alergênicas, proteção contra 
ameaças de produtos químicos, tóxicos ou não tóxicos. 
impermeável ao vapor de água c de ar, flexíveis e de 

sensação agradável quando em contato com a pele. 

proteção química tipos 4, 5 e 6/ nível dI nivel 2. 

gramatura mínima de 50g/m2, cor branca, tamanho 

GG 
R$ 120,00 R$ 2.400,00 

VALOR TOTAL: 1.166.970,0 
o 

J 	 t 

Vèn 

jrgflsta 	 gt1t 
Tfi 	Z2, 

ÀtItEN- 	 etC 	f ) 4251t 

Rua Rotary Club, n9  69 -Sala lOSC - Centro 
Fone - Fax: (77) 3429-7409 

CEP 45040-150 - Vitória da Conquista Bahia 
comprasaudevc@gmail.com  
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Secretaria de Saúde Vitoria Conquis qLJa., Ide abr. às 08:35 -: 

Luigi Mota <luigibaryi i5 	?., 	qua, ida abo às 09:26 
Paro: 

Secretaria de Saúde 

Vitoria Conquista 

britas Marco 

Prezados 

Segue cotação assinada e carimbada 

Att 

Mostrar mensagem original 

Luigi Mota Q 

iLisi@bavon.cors.br  
Acilci onar aos contatos 

COTAÇÃ01....pdf 

302,758 

Responder, Responder a todos ou 

03104/2020 	 cotacoessms@yahoocom.br  - Yahoo Mau 

Localizar mensagens, documentos, fotos eu pessoas 

- 

Entrada 

9410 iidcs 

Favoritos 

Rascunhos 

Enviados 

Arquivo 

Spam 

Lixeira 

A' Menos 

Visualizaç 	Mostrar 

Pastas 	Ocultar 

Novo pasta 

BSB HOSP... 

CENTERM.. 

COMPRESS 

CONQUIS... 

DIETMED 

DIVERSOS 

FARMACI.. 

FERRAZ M-

HORA 

HOSPITAL-

TER 

JOHN SON... 

MATHEUS... 

PRODUMED 

RI COMER.. 

US FARMA 

VlX Comér.., 

LL!igi Mota 
Diretor 

luig i©baryori .com .br 

Uigi@br5nisa.00nl  
61-3306-2001 

hftPs:/fmailyahoo.00m/dffolders/1/messages/9093?.langptBR 
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Ø 1 

   ÕL4dtÂM 	 

AS 	TÈ  	PuNsÁ 

lAr 	NØtER RR 
 	-z 	IFIcÁ 	TÀB 	 

ETAlI 

'AR*J 	t 	• 	ENS 
IXO 

rV  M 
HNR 

200.000 

ter 	:4TØ 	RODUT. 	 

MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO, tripla 
camada com filtro que proporciona uma bfe (eficiência 
de filtração bacteriana) maior que 95%, clips nasal de 
14 cm de comprimento, solda por ultrassom, disponível 
na cor branca, atóxico, hipoalergénica; 	100% 
polipropileno, não estéril, não inflamável; 	Iscnta de 

New Face R$ 4,60 

O1t 

R$ 920M00,00 01 

fibra de vidro, sem látex. 

02 5.000 MÁSCARA N 95 
Sayro- 

R$ 24,50 122.500,00 

03 5.000 

ALCOOL ETIIICO 70% 1000 ml FRASCO 

PLASTICO Não disponível 

04 15.000 

ALCOOL ETILICO 70% EM GEL SOOU FRASCO 

PLASTICO Não disponível 

05 500 

PROTETOR DE CORPO - Protetor uso médico 

hospitalar de corpo, para evitar contato com sangue e 
secreções em cirurgias: polietileno transparente, de 
baixa densidade. Manga longa com punhos em elástico, 

tamanho único, esterilizado por irradiação gama. 

Urarnatura: 40g. 

Não disponível 

06 
500 

TOUCA DESCARTÁVEL, branca, tamanho único, 

Não disponível unissex, confeccionada em TNT (tecido não tecido). CX 

com 100 und. 

07 
30.000 AVENTAL DESCARTAVÉL MANGA LONGA, 

uso hospitalar, de uso único, descartável, atóxico, 

Não disponível 

       

Rua Rotary Club, n2  69-Sala 105 Centro 
Fone- Fax: (77) 3429-7409 

CEP 45040450-Vitória da Conquista - Bahia 
comprasaudevc@gmail.com  

www.pmvc.ba.gov.br  
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hipoalergenico, polipropileno, proteção total contra 
sangue e fluidos, manga longa. Deve possuir tiras 
internas nas costas ou velem e externas na cintura, com 
fechamento em transpasse lateral, embalagem que 
garanta a integridade do produto ate o momento de sua 
utilização, a embalagem deve conter informações de 
identificação e características do produto. Impermeável. 

08 
200 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBRE POSIÇÃO: 
óculos de segurança de sobre posição, com armação c 
lente confeccionadas cm uma única peça de 
policarbonato incolor. Altamente resistente, com 
formato e leveza que proporcionam conforto ao usuário 

lentes com tratamento anti-risco, anti-empasante, com 
meia borda superior e hastes tipo espátula 
confeccionadas do mesmo material da armação, com 
protetores laterais injetados na mesma peça e sistema de 
ventilação direta, constituída de 6 fendas em cada haste 
e fixas a armação através de pino. 

Não disponível
e 

09 
30 

MACACÃO: confeccionado em não tecido 100% 
polietileno de alta densidade: para o uso onde existe o 
risco de contaminação. Aplicação: macacão 
confeccionado em falso tecido de polietileno, com 
tratamento antiestético, de alta densidade, laminado 
com filme de polietileno respirável na gramatura 
mínima de 50g1m2 . com abertura frontal em zíper, 
elástico nos punho, tornozelos e capuz costura simples. 
características: macacão termo-selada com capuz para 
proteção total contra ação de produtos químicos. terno-
selada: fechamento universal por tripla solda 
ultrassônica de forma a impedir a passagem de produtos 
químicos na forma liquida e garantido integridade tisica 
da vestimenta mesmo em situações de risco mais 
intenso, indicado para o uso onde existe o risco de 
contaminação, com partículas secas e úmidas, maiores 
que 0,5 micra, tóxicas e alergênicas, proteção contra 
ameaças de produtos químicos, tóxicos ou não tóxicos. 
impermeável ao vapor de água e de ar, flexíveis e de 
sensação agradável quando em contato com a pele. 
proteção química tipos 4, 5 e 6/ nível d/ nível 2. 
gramatura mínima de 50g/m2, cor branca. tamanho 
médio (M) 

DuPont - 
Tyvek 

800,00 R$ 24.000,00 

Rua Rotary Club, n°69-Sala lesa - Centro 
Fone - Fax: (77) 3429-7409 

CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
comprasaudevc@gmail.com  

www.pmnvc.ba.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
GERENCIA DE COMPRAS 

COTAÇÃO - 2020 
PROCESSO GEP: /2020  

         

         

         

10 
30 

MACACÃO: confeccionado em não tecido 100% 
polietileno de alta densidade: para o uso onde existe o 
risco de contaminação. Aplicação: macacão 
confeccionado em falso tecido de polietileno, com 
tratamento antiestético, de alta densidade, laminado 
com filme de polictileno respirável na gramatura 
mínima de 50g/m2 com abertura frontal em zíper, 
elástico nos punho, tornozelos e capuz costura simples. 
características: macacão termo-selada com capuz para 
proteção total contra ação de produtos químicos. termo-
selada: fechamento universal por tripla solda 
ultrassônica de forma a impedir a passagem de produtos 
químicos na forma líquida e garantido integridade física 
da vestimenta mesmo cm situações de risco mais 
intenso, indicado para o uso onde existe o risco de 
contaminação, com partículas secas e ímidas, maiores 
que 0,5 micra, tóxicas e alergênicas, proteção contra 
ameaças de produtos químicos, tóxicos ou não tóxicos. 
impdrmcávcl ao vapor de água e de ar, flexíveis e de 
sensação agradável quando em contato com a pele. 
proteção química tipos 4, 5 e 6/ nível d! nível 2. 
gramatura mínima de 50g/m2, cor branca. Tamanho 

 

Não disponível 
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Não disponível 

R$ 1.066.500,00 VALOR TOTAL: 

cela' 

. 

EIflP'! 10, -lo- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
GERENCIA DE COMPRAS 

COTAÇÃO - 2020 

11 

20 

Gr and e. (G) 

MACACÃO: confeccionado em não tecido 100% 
polietileno de alta densidade: para o uso onde existe o 
risco de contaminação. Aplicação: macacão 
confeccionado em falso tecido de polietileno, com 
tratamento antiestótico, de alta densidade, laminado 
com filme de polietileno respirável na gramatura 
mínima de 50g/m2 . com abertura frontal em zíper, 
elástico nos punho, tornozelos e capuz costura simples. 
características: macacão termo-selada com capuz para 
proteção total contra ação de produtos químicos. termo-
selada: fechamento universal por tripla solda 
ultrassônica de forma a impedir a passagem de produtos 
químicos na forma líquida e garantido integridade física 
da vestimenta mesmo em situações de risco mais 
intenso, indicado para o uso onde existe o risco de 
contaminação, com partículas secas e úmidas, maiores 
que 0,5 micra, tóxicas e alergênicas, proteção contra 
ameaças de produtos químicos, tóxicos ou não tóxicos. 
impermeável ao vapor de água e de ar, flexíveis c de 
sensação agradável quando em contato com a pele. 
proteção química tipos 4, 5 c 6/ nível d/ nível 2. 
gramatura mínima de 50g/m2 , cor branca. tamanho 

GG 

Rua Rotary Club, n9  69-Sala 1054 - Centro 
Fone- Fax: (77) 3429-7409 

CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
comprasaudevc@gmail.com  

www.pmvc.ba.gov.br  
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•  DADøZPARA DEPÕSITCt 
BANCO BRADESCO 
A&ÉNcIÀ 25131 
CIC: 4'a54 

PARA DEPÕSITO 
BANCO  BRASIL 
AÕÊNCA; 57789 
C/C: 129429 

frIACA('-.ÂO; copinccjotadc em&Lo tecido 1ÓC% 
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dc alta densidade lamfdado coro fibue de pollctíkao 

na gran'atuçe mm.ma ele 5Üg/rn2 ton abertura 
frontal em Zíper, &istico nos punho, 'enlozelos e capuz 
LSUra ienipks caractenspeas niacaclo te-rnasclada com 
capiz para proteçio L'a1  contra uçao dt produtos 
quhnrco iermosuiada Iecaamen o mdvenal por tripla 
solda ultrassômpa de forma a impedir a passagem de 	R$ 132,00 
produtoh afmaas a forma líquida e gar mtrdu mtegndade 
fisica da vestimenta mesmo em a tuaç&', de n'ao maia 
ínSsc, indicado pars, O uso onde existe o cde 
contarnmaçao, com particujag, secas o itmidas maiores que 

5 mura, LSocs c alergEmcis pmrea 'cenwa ameaças  
de prttdaios químicos toxiços Da não toxicos miupermoavei 
N) vapor de agia e de ar, flexíveis e do snasago a-
quando em contato Coma pule proiccíto qmrmca tipos 4 5 
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branta, *gnignhnGG 

2$4tJ,OÜ 
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Yahoo MaR - RES: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

RES: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

De: 	Jennifer Pinheiro - 5KV DESCARTÁVEIS (vendasl@skydescartaveis.com.br) 

Para: cotacocssms@yahoo.com.br  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 15:13 BRT 

Boa tarde, 

No momento estamos sem nenhum modelo de mascara em estoque, 

E sem previsão para vendas. 

Obrigada. 

Atenciosamente ... tf 

Jeanifer Pinheiro 

Assistente de Vendas 

TEL: + 55 11 4445-7777 

WFax: + 55 11 4446-6447 

E,,íendasl@skydescartaveis.co.m.br  

www.skydescartaveis.com.br  

Skype: vendasl_2101 

De: Secretaria de Saúde Vitoria Conquista [mailto:cotacoessms@yahoo.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 1 de abril de 2020 12:10 
Para: gilsoncorreia.ga7participacoes©gmail.corn 
Assunto: COTAÇÃO PARAAOUISIÇAO DE INSUMOS EMERGENCIAL 



SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARAAQLJISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

0138: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

01I044(20 	 Yahoo Mau - RES; COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

Leonardo Gouveia 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 

(77)3429-7413 

212j 



Responder, Responder e todos ou Encaminhar 

Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoas 

€ Voltar 4 14% al, àAíquívà 

COTAÇÃO UDER MED 

marcos costa <rnarcos.00st iFt 
Para: 

Secretaria de Saúde Vitoria 

Conquista 

ccl 	j it't:tagai 	Q Spa( 

Yahoo/Entrada 

qua., 1 de abr. às 11:07 
Marcos Costa Q 

eia rcos.costa7ot à dcc a ii. co co 
* Adicionar aos contatos 

BOM DIA 

SEGUE COTAÇÃO CONFORME SOLICITADO 

ACUSAR O RECEBIMENTO 

cotação 'rito... .pdf 
141,15 

(4, 

Ox 

Ideias e Tendências 
IDEiAS E TENDÉI4CIAS 

03I04/202- 	 cotacoessms@yahoo.00m.br  - Yahoo Mali 

Entrada 

'tão lidos 

Favoritos 

Rascunhos 

Enviados 

Arquivo 

Spam 

Lixeira 

- Menos 

VisuaLzaç.., Mostrar 

Pastas 	Ocutar 

+ Nova pasta 

BSB HOSP... 

CENTERM... 
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CONQUIS... 

D1ETMED 

DiVERSOS 

FARMACL 

FERRAZ M... 

NORA 

HOSPITAL... 

DER 

iOHNSON... 

MATI-IELJS... 

PRODUMED 

RI COMER... 

US FARMA 

VIX Comér... 

https:/fnlail.yahoo.corn/d/foldersfi/messages/91 06?Iang=pt-BR 
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50g/m'- com abertura frontal em zfper. elástico nos 

punho, tornozelos e capuz costura simples. 

características: macacão termo-selada comn capuz para 

proteção total conlraaçdodeprodutos químicos, termo 
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Proteção total contra apto de oroclutos químicos. ternto 
selada: fochameneo universal por tripia $olda 

30 	uLtra.ssônics do fonoa a impedir a passagem de produtos 
químicos na forma liquida a garantido integid rade fisica 
da vestimenta mesmo tin situaçiíes4 risco mais 
intenso, ixirlitado para o uso onde existe o risco rio 
contaminação, com partfculaa secas ç úmidas, maiores 
que 0,5 micra, tóxicas e alcrgdnieas, proteção contra 
ameaças da produtos químicos, tóxicos ou flão tóxicos, 
impermeávxsLao vapor de água e de ap flexíveis e de 
sensação agraciável quando em contato com a pele. 
proteção química tiprís 4, Se 6) nível d/ nível 2, 
gsalLatua mínima de 50e/m2 cor branca.  faninano 
Crnnde(G) 
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31/03/2020 	 Yahoo Mau - Re: COTAÇÃO 001 PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIA 

-- I4gt 	, 

P 

De: 	cada gilfarma (carla@giffarmadistribuidora.com.br) 

Para: cotacoessms@yahoo.corn.br  

Data: terça-feira, 31 de março de 2020 16:02 BRT 

Olá, boa tarde!! 

Não cotamos. 

Atenciosamente, 
Carta Barreto 
Farm2cêu6ca CRF-BA 8413 

Gil Farma Comi. Farmacêuticos Ltda 
CN1133:08.765S48/0001-40 
773421-2099 
77- 99105-0123 

Em ter., 31 de mar. de 2020 às 13:58, Secretaria de Saúde Vitoria Conquista <QtQpfaJn.@yahoo.com.br>  
escreveu: 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO ENIERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

Re: COTAÇÃO 001 PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL 

' 1/1 
Ii 



01/04/2020 	 Yahoo Mau - COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoo.com.br) 

Para; gosoncorreia.ga7participacoes@gmail.com  

Cco: vendas l@skydescartaveiscom.br, vendas@luimedcorn.br; sac©rioqUirnicacombr; contato@ciive.com.br  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 12:10 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

ti COT.AÇÃO1 - MATERIAL (MASCARAS E ALCOOL).docx 

	 150.7kB 

111 



0110412023 	 Yahoo Mali - COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAIS 

COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAIS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoc.com.br) 

Para: andersonduartelo@hotmail.com  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 14:40 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTAM 

LEONARDO GOUVEIA 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÂO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 

	 160.7kB 



01104/2020 	 Yahoo Mau - Re: COTAÇÃO DE INSUMOS DE FORMA EMERGENCIAL 

Re: COTAÇÃO DE INSUMOS DE FORMA EMERGENCIAL 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoo.com.br) 

Para: luigi@baryon.com.br  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 08:35 BRT 

bom dia, 

Por favor, gostaria de solicitar um carimbo e assinatura na cotação 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

Em quarta-feira, 1 de abril de 2020 07:50:40 BRT, Luigi Mota <luigi@baryon.com.br> escreveu: 

Prezado 

Bom dia 

Conforme solicitado segue em anexo nossa proposta de fornecimento. 
Att 

Em ter., 31 de mar. de 2020 às 18:24, Secretaria de Saúde Vitoria Conquista <cotacoessmsyahoo,com.br> 
escreveu: 

BOA TARDE, 

Gostaria de solicitar orçamento para aquisição de insumos anexo abaixo, gostaria de agradecer 
a compreensão por estar havendo mudanças nos quantitativos. 

Caso não possa cotar favor encaminhar e-mail com não cotamos 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

ccv» 

Luigi Mota 
Diretor 

kJgj©ryon.corn.hr  
luia bryusa .com  

61 - 3306-2001 
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0110412020 	 Gmail - COTAÇÃO 001 PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL 

LEONARDO LEO <Ieocoygouv 

COTAÇÃO 001 PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL 
2 mensagens 

Leonardo Coy cIeocoygouveiagmaiI.com> 	 31 de março de 2020 às 13:59 
Para: andrea@veracruzhospitalar.com.br  

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Atenciosamente, 

Leonardo Gouveia 
Setor Compras SMS 

COTAÇÃOI - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 
158K 

andrea candrea@veracruzhospitalar.com.br> 
Para: Leonardo Coy <Ieocoygouveia©gmail.com> 

BOA TARDE, 

AGRADECEMOS A SUA COTAÇÃO DE PREÇO MAS NAQ TEMOS O PRODUTO EM NOSSO ESTOQUE 
[Citação ocultada] 

1 de abril de 2020 às 12:15 

VERA CRUZ 
Hosp 

$rodape_rnsg_openwebmail 

https://mail.google.com/rriail/uIl?ik=4b3f11  be52&view=pt&search=alI&permthid=thread-a%3Ar-1250731242871221784&simpl=nisg-a%3Ar-1249.. 	1/1 



01/0412020 	 Yahoo Mali - RES: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

RES: COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

 

De: 	Contato CUvê Cosméticos (contato@clive.corn.br) 

Para: cotacoessrns@yahoacom.br  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 12:53 BRT 

 

Olá Leonardo, 

Nós somos apenas um e-Commerce para vendas diretas ao Consumidor. 

As compras devem ser feitas diretamente pelo nosso site: wwwCtivecombr 

AU 

Time Clivê 

De: Secretaria de Saúde Vitoria Conquista [mailto:cotacoessms@yahoo.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 1 de abril de 2020 12:10 
Para: gilsoncorreia.ga7participacoes©gmail.com  
Assunto: COTAÇÃO PARAAQUISIÇAO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARAAQUISIÇÂO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 

(77)3429-7413 

  

4%2 



01/0412020 	 Yahoo MaÉI - COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAIS 	 (Vt 
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COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAIS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoo.com.br) 

Para: costacomerciabl@gmail.com  

Cco: vendas@divimedba.com.br; gerencia@fabmed.com.br  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 14:23 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTAM 

LEONARDO GOUVEIA 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)34297413 

ai
COTAÇÃ01 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL)docx 

1607kB 

1 



02/04/2020 	 Yahoo Mali - RES: COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAL 

RES: COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAL 

De: 	Gerciel - Supermédica (vendasOl@supermedica.com.br) 

Para; cotacoessrns@yahoo.com.br  

Data: quarta-feira 1 de abril de 2020 23:41 BRT 

Boa tarde Leonardo, 

Infelizmente não atendemos os itens solicitados no momento. 

Atenciosamente. 

Gwciet Almeida  
CanwDzn •ttp Vendas 

De: Secretaria de Saúde Vitoria Conquista [rnailto:cotacoessms@yahoo.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 1 de abril de 2020 17:03 
Para: Gerciel - Supermedíca 
Assunto: COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAL 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARAAQUISiÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTAM 

LEONARDO GOUVEIA 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 

(77)3429-7413 

mageoOipng 
	 111.SkB 

fYf 



02/04/2020 	 Yahoo Mau - COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAIS 

COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAIS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoo.com.br) 

Para: anderson_duartelO@hotrnail.com  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 14:40 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTAM 

LEONARDO GOUVEIA 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÃO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).dox 

1607kB 



02/04/2020 	 Yahoo Mali - COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAIS 

COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAIS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms©yahoacornbr) 

Para: costacomercial01@gmaiI.com  

Cco: vendas@divimedba.com.br; gerencia@fabmed.com.br  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 14:23 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTAM 

LEONARDO GOUVEIA 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

ai
COTAÇÃ01 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 

160 7kB 



02/04/2023 	 Yahoo Mali - COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAL 

COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAL 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoo.com.br) 

Para: pabloieoni@repairsurgical.com.br  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 12:55 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

01 
 COTAÇÃO1 -MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL) (1).docx 

160.8,4 



02/04/2020 	 Yahoo Mali - COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoo.corn.br) 

Para: gilsoncorreia.ga7partidpacoes@gmail.com  

Cco: vendasl@skydescartaveisconi.br; vendas@iuimed.cornbr, sac@rioquimica.combr; contato@clive.com.br  

Data: quarta-feira, ide abril de 2020 12:10 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÃO]. - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL)docx 

1 i60.7kB 



02104/2020 	 Yahoo Mau - COTAÇÃO DE INUMO EMERGENCIAIS 

COTAÇÃO DE INUMO EMERGENCLAIS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cota coessms@yahooconi.br) 

Para: produmed@gmail.com  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 08:17 BRT 

Segue solicitação de cotação emergencial de insumos 

065: caso não cote, favor colocar no e-mail que não cota o item 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÃO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).don 

1607kB 



02104/2020 	 Yahoo Mau - COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAL 

COTAÇÃO INSUMOS EMERGENCIAL 

De; 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoo.com.br) 

Para: dr-geraldo©hotmail.com  

Data: quinta-feira, 2 de abril de 2020 12:14 BRT 

Bom dia Dr. Geraldo 

Conforme contato telefônico, encaminho cotação para Dispensa de Licitação. 

Att 

Cláudio Costa 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7412 / 7410 

: 	COTAÇÃO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL)docx ai  1607kB 
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GmaiI - DISPENSA: Documentação Jurídica 

DISPENSA: Documentação Jurídica 
1 mensagem 

Camila Barros ccamiIa.barros@suportemedicamentos.com> 
Para: licitacaosaudevc2017@gmail.com  
Cc: Iicitacao cIicitacao@suportemedicamentos.com> 

Olá, 
bom dia! 

Segue documentação referente ao processo de Dispensa. 

Dados Bancários: 
Banco do Brasil 
Agência 188-0 
Conta Corrente 113722-0 
Mattos Oliveira Comercio de Medicamentos Ltda. 

À disposição. 

Atenciosamente, 

3 de abril de 2020 às 09:41 

Secretaria Saúde SMS clicitacaosaudev 1 7@gmail.com> 

Mattos Oliveira Com&cio de Medicamentos Uda, 
CNN: 07,88620210001-21 

Rua Guilherniino Novais, n°09 - Recreio -Vftória da Conquista -13A- CER 45M20-600 

HABILITAÇÃO.zip 
15705K 

111 



TUAL N°7 e CONSOLIDAÇÂO DA SOCIEDADE 
tA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ n° 07.886.202/0001-21 

4R34 

CLOVIS SILVEIRA MATTOS brasileiro, nascido em 27/10/1965, casado em 
comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n° 176.676.822-91. 
portador da carteira de identidade n° 05.806.477-06, órgão expedidor SSP - BA, 
residente e domiciliado à Avenida Braulino Santos, 1155, Apt, 1102, Candeias, Vitória 
da Conquista, Bahia, CEP 45.028-170, Brasil. 

JORGE NETO DE OLIVEIRA brasileiro, nasáidd em 14/07/1969; divorciado, 
empresário, inscrito no CPF sob á li0  525.205.365-00, portador da carteira de identidade 
n°04.870.549-70, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no Caminho P, N° 

3, ApI° 301, Urbis 1, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45,000-000, Brasil. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial MATTOS OLIVEIRA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, registrada legalmente por, contrato 
social devidamente arquivado nesta. Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NLR.E a5  
29202889941, por despacho em 02/03/2006, com sede Rua Guilhermino Novais, 09,. 
Recreio Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.020-600, devidamente inscrita no 
Cadastro Nacional de'Pessoa'Jurfdjcafl'4F sob o n° 07.886.202/0001-21, deliberam de 
plend e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos 
termos da Lei li0  10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 	 - 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O sócio JORGE NETO DE OLIVEIRA, na condiçode 
cedente, transfere parcialidade de suas quotas de capital social, que perfaz o valor total 
de R$ 400.000.00 (quatrocentos mil reais), direta e irrestritamente ao sócia cessionário 
CLOVIS SILVEIRA MATTOS, de forma à vista, em moeda corrente legal do país, 
dando plena, geral e. irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, o capital social da empresa fica assim 
distribuído entre os sócios: 

Req: 81900001252274 

Ir 



IATUAL N°7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
IRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ O  07.886.20210001-21 

Sécios N° de quotas Valor em ES 

CLÕVIS SILVEIRA MATTOS 1.800.000 90,00% R$ 1.800.000,00, 

JORGE NETO DE OLIVEIRA 200.000 10,00% R$ 	200.060,00 

Total 2.000.009 100,00% RS 2.000.000,00 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA; A administração da sociedade caberá aos sócios CLOVIS 
SILVEIRA ~TOS e JORGE NETO DE OLIVEIRA nos limites e atribuições a 
seguir expostas: 

à) Ao sócio CLQVIS SILVEIRA MATTOS cabe a administração dá sociedade 
com os mais. amplos poderes e atribuições de sócio, podendo assinar e conjunto 

- 	ou separado quaisquer documentos, dispensado de prestar caução com a 
designações acima, incumbindo-se de todas as operações e representará a 
sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudiciahnente, podendo, inclusive, 
onerar ou alienar bens móveis ou imóveis da sociedade sem autorização dos 
demais sócios, constituir advogado, assinar títulos quaisquer documentos em 
processos licitatórios, assinar cartas de credenciamento ou contratos 
administrativos, a ele cabendo os irrestritos poderes necessários para a 
realização de todos os fins sociais. 

b) Ao Sócio JORGE NETO DE OLIVEIRA cabe a administração da sociedade 
apenas para assinar documentos em processos licitatórios, assinar cartas de 
õredencjamento ou contratos administrativos, constituir advogado apenas em 
processos licitatórios dispensado de prestar caução com a designação acima 
para as finalidades, vedando-lhe qualquer outra atribuição que não fora aqui 
expressamente concedida, impedindo-lhe, assim, de isoladamente praticar atos 
que implicarem em hipoteca, caução, alienação ou gravam, por quaisquer 
formas, de bens móveis ou imóveis da sociedade, vedada também a realização 
de operações bancárias ou financeiras, ou assinatura de cheques ou outros 
títulos. 

Parágrafo Primeiro. É expressamente vedado o emprego do uso da firma em negócios 
estranhos aos objetivos sociais, principalmente, em favor dc terceiros ou dos próprios 
sócios. 

Req: 81900001252274 
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TUAL N°7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
IRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ 0  07.886.202/0001-21 

CLÁUSULA QUARTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em 

Reqt 81900001252274 

Parágrafo Segundo. Os sócios não poderão nomear, em qualquer circunstância, 
praticar em nome da sociedade atos de liberalidade estanhos ou prejudiciais aos 
objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do 
sócio, nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro ou outro artigo que venha lhe 
substituir, possibilitando, nessa hipótese, o registro da alteração contratual no órgão 
competente, independente da assinatura do sócio excluído. 

Parágrafo Terceiro. Os sócios administradores poderão nomear procuradores com 
poderes específicos, respeitando, contudo, estritamente os poderes e atribuições que lhes 
foram conferidos por essa cláusula 2°, para representar, nos seus atos, a sociedade em 
quaisquer Repartições Públicas, sejam elas: federais, estaduais ou municipais. 

Parágrafo Quarto. Na falta ou impedimento dos administradores, a sociedade será 
totalmente representada por procuradores legalmente habilitados. 

Parágrafo Quinto. Somente os sécios que representem a maioria absoluta do capital 
social poderão firmar os instrumentos que implicarem em hipoteca, caução, alienação 
ou gravame, por quaisquer formas de bens imóveis da sociedade, independente da 
assinatura dos demais sócios. 

Parágrafo Sexto. Seguindo o disposto no Ar. 1.013, parágrafo 2°, do CC/2002 ou outro 
artigo que venha lhe substituir, o(s) administrador(es) que realizar(em) operações, 
sabendo ou devendo saber que estava(m) agindo em desacordo com, a maioria em 
relação ao capital social, responderá por perdas danos e perante a sociedade e terceiros. 

Parágrafo Sétimo. Poderá ser nomeado Administrador que não seja sócio quotista 
respeitando o estabelecimento no Art. 1.061 do Código Civil de 2002. 

CLÁUSULA TERCEIRA. Em razão do exercício das suas atribuições, os 
administradores poderão ter retiradas mensais a título de pro labore, cujos valores serão 
levados à conta de despesas gerais. da Sociedade, não sendo obrigatórias tais retiradas,. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 



TUAL N°7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
RÃ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNN n° 07.886.202/0001-21 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou Suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé, pública ou propriedade. 

CLÁUSULA QUINTA. Em sendo esta Sociedade constituída em atenção propositiva 
de reconhecido "affeclio sdcielati5" e exclusivamente fundada nos atributos 
definidamente pessoais de seus sécios quotistas, não sendo, portanto, esta pessoa 
jurídica essencialmente uma sociedade de capital, e por isso essencialmente uma 
sociedade de pessoas, fica devidamente avençado e aceito pelos seus sécios que se 
algum dos seus participantes sócios criar obstáculos à perfeita e saudável administração 
da sociedade, ou mesmo atacar com sua conduta de alguma forma os demais sócios ou 
a Sociedade, não permitindo o normal exercício empresarial, os prejudicados, através de 
decisão referendada pela maioria de seu capital social, nos termos deste Instrumento,. 
podem excluir do quadro societário o sócio discordante através de mera alteração 
adniinistrativalextrajudicial do contrato social, para o que será produzida a alteração 
respectiva levada a registro na Junta Comercial, ainda que sem a - assinatura do sócio 
excluído, respeitando-se os direitos de recebimento de todos os seus haveres. 

Parágrafo Primeiro: Para garantia do direito à ampla defesa do sócio que se pretende 
excluir, a Sociedade o notificará com antecedência de 30 (trinta) dias acerca da intenção 
dos demais sécios, devendo a notificação constar as razões que sustentam sua pretensão 
e a advertência que deverá apresentar defesa em reunião/assembleia, ocasião em que a 
exclusão será decidida com quórum de maioria simples. 

Parágrafo Segundo: O sócio retirante ou excluído terá seus haveres apurados em 
balanço, cujo valor correspondente ser-lhe-á pago em 120 (cento e vinte) parcelas 
mensais e sucessivas. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece Vitória da Conquista. 
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Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.40612002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

CLOVIS SILVEIRA MATTOS brasileiro, nascido em 27/10/1965, casado em 
.comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o no 176.676.822-91, 
portador da carteira de identidade n° 05.806.477-06, órgão expedidor SSP - BA, 
residente e domici!iadp à Avenida Braulino Santos, 1155, Apt° 1102, Candeias, Vitória 
da Conquista, Bahia, CEP 45.028-170, Brasil. 

JORGE NETO DE OLIVEIRA brasileiro, nascido cru 14/07/1969, divorciado, 
empresário, inscrito no CPF sob o n° 525.205.365-00, portador da carteira de identidade 
ia0  04.870.549-70, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no Caminho P, N° 
63, Apto 301, Urbis 1, C.ndeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.000-000, Brasil. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial MATTOS OLIVEIRA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato 
social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Balda, sob NIRE ti0  

29202889941, por despacho em 02/03/2006, com sede Rua Guilhennino Novais, 09, 
Recreio Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.020-600, devidamente inscrita nó 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MIE sob o n° 07.886.202/0001-21 

CLÁUSULA PBI1\IEIRA. A Sociedade gira sob Q •  nome empresarial MATTOS 
OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede à Rua Guilhermino Novais, 09, 
Recreio Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.020-600. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A Sociedade tem por objetos sociais; Comércio Atacadista 
de Medicamentos e Drogas de Uso Humano; Atacadista de Produtos Alimentícios; 
Comércio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Odonto-
Médico-Hospitalar Partes e Peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza 
.e conservação domiciliar; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de 
produtos odontológicos; Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e 
de laboratórios; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
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intenhunicipal, interestadual e internacional; Comércio atacadista de medicamentos •e 
drogas de uso veterinário. 

CNAE FISCAL 

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 
4639-7/0:1 - comércio atacadita de produtos alimentícios em gera! 
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
odonto-médico-hospitalar; partes e peças 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar 
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
4460101 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos 
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios 
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intennunicipal, interestadual e internacional 
4644-3/02- comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

CLÁUSULA QUARTA. A Sociedade iniciou suas atividades em 23 de fevereiro de 
2006 e seu prazo de duração é indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA, O capital da sociedade é R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais), sendo dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do pais, 
distribuído entre os sócios da seguinte forma: 

Sócios N° de quotas % Valor eni 

•CLOVIS SILVEIRA MATTOS 1.800.000 90,00% R$ Lgoo.uoo,00 

JORCTF NETO DE OLIVEIRA 200.000 10,00% R$ 	200.000,.00 

Total 2,000.000 100,00% R$ 2.000.000,90 
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Parágrafo Primeiro. As quotas de capital são intransferíveis à terceiros, salvo, com o' 
consentimento prévio do(s) sócio(s) quotistas que represente(m) a maioria absoluta do 
Capital Social, expresso em alteração de contrato social para a modificação deste e 
admissão de novo quotista. 

Parágrafo Segundo. Em caso de cessão ou alienação de cotas a terceiros fica 
assegurado aos demais sécios o exercício do direito de preferência, em igualdade de 
condições e preço dos apresentados na notificação de cessão. 

Parágrafo Terceiro. As quotas adquiridas por novos sócios serão sempre integrali7adas 
à vista em moeda legal e corrente do País. 

Parágrafo Quarto. A Responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. 

DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade cabe aos sócios CLOVIS 
SILVEIRA MATTOS e JORGE NETO DE OLIVEIRA nos limites e atribuições a 
seguir expostas: 

a) Ao sócio CLOVIS SILVEIRA MATTOS cabe a administração da sociedade 
com os mais amplos poderes e atribuições de sócio, podendo assinar e conjunto 
ou separado quaisquer documentos, dispensado de prestar caução com a 
designações acima, incumbindo-se de todas as operações e representaíá a 
sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo, inclusive, 
onerar ou alienar bens móveis ou imóveis da sociedade sem autorização dos 
demais sécios, constituir advogado, assinar títulos quaisquer documentos em 
processos licitatórios, assinar cartas de credenciamento ou contratos 
administrativos, a ele cabendo os irrestritos poderes necessários para a 
realização de todos os fins sociais. 

b) Ao Sócio JORGE NETO DE OLIVEIRA cabe a administração da sociedade 
apenas para assinar documentos em processos licitatórios, assinar cartas de 
eredenciamento •ou contratos administrativos, constituir advogado apenas em 
processos licitatórios, dispensado de prestar caução com a designação acima 
para as finalidades, vedando-lhe qualquer outra atribuição que não fora aqui 
expressamente concedida, impedindo-lhe, assim, de isoladamente praticar atos 
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que implicarem cai hipoteca, cauçã&,aiien4ão ou gravam, por quaisquer 
formas, de bens móveis ou imóveis da sociedade, vedada também a realização 
de operações bancárias ou financeiras, ou assinatura de cheques ou outros. 
títulos. 

Parágrafo Primeiro. É expressamente vedado o emprego do uso da firma em negócios 
estranhos aos objetivos sociais, principalmente, em favor de terceiros ou dos próprios 
sócios. 	 - 

Parágrafo Segundo. Qs sócios não poderão nomear, em qualquer circunstância, 
praticar em nome da sociedade atos de liberalidade estanhos ou prejudiciais aos 
objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do 
sócio, nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro ou outro artigo que venha lhe 
substituir, possibilitando, nessa hipótese, o registro da alteração contratual no órgão 
competente, independente da assinatura do sócio excluído. 

Parágrafo Terceiro. Os sócios administradores poderão nomear procuradores com 
poderes específico, respeitando, contudo, estritamente os poderes e atribuições que lhes 
foram conferidos por essa cláusula 6°, para representar, nos seus atos, a sociedade em 
quaisquer Repartições Públicas, sejam elas: federais, estaduais ou municipais. 

Parágrafo Quarto. Na falta ou impedimento- dos administradores, a sociedadd será 
totalmente representada por procuradores legalmente habilitados. 

Parágrafo Quinto. Somente os sócios que representem a maioria absoluta do capital 
social poderão firmar os instrumentos que implicarem em hipoteca, caução, alienação 
ou gravame, por quaisquer famas de bens imóveis da sociedade, independente da 
assinatura dos demais sócios. 	 - 

Parágrafo Sexto, Seguindo o disposto no Ar. 1.013, parágrafo 2°, do CC/2002 ou outro 
artigo que venha lhe substituir, o(s) administrador(es) que realizar(em) operações, 
sabendo ou devendo saber que estava(m) agindo em desacordo com a maioria em 
relação ao capital social, responderá por perdas danos e perante a sociedade e terceiros. 

Parágrafo Sétimo Poderá ser nomeado Administrador que não seja sócio quotista 
resp'bitando o estabelecimento no Árt, 1.061 do Código Civil de 2002. 

DAS REIJNTÓES DOS SÚCIOS 	 - 

CLÁUSULA SÉTIMA. Os ócios reunir-se-ão mediante a convocação prévia, por 
escrito, de qualquer um deles, com 10 (dez) dias de antecedência, especificando o dia, a 
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hora, o local, a forma de realização da reunião e a ordem do dia, sempre que necessário. 
E, obrigatoriamente, para deliberar sobre as seguintes matérias: 

A) Dissolução, liquidação, fusão, cisão ou incorporação, venda total ou parcial da 
Sociedade; 

B) Alienação, direta ou indiretamente, do controle da Sociedade, o ainda, de 
participação societária que represente mais de 50% (cinquenta por cento) do 
poder de voto da Sociedade. 

C) A emissão, regate e recompra de quaisquer títulos destinados à captação de 
recursos emitidos pela Sociedade; 

D) Quaisquer alterações do Contrato Social; 

E) A distribuição e/ou pagamento de dividendos, lucros, resgate de qualquer título 
ou qualquer alteração na estrutura de capital da Sociedade, não previstos ou 
além dos valores previstos no respectivo orçamento de capital. 	- 

F) Aprovação de planejamento operacional e estratégicb e de orçamento de capital 
e operacional, devendo os orçamentos abordar, entre outras, as seguintes, 
matérias: (1) mudança em relação ao número de administradores da Sociedade; 
(II) estrutura organizacional incluindo número de funcionários por área; (III) 
investimentos; (IV) provação da estrutura salarial e remuneração dos 
funcionários e prestadores de serviço da Sociedade; (V) assunção de quaisquer 
obrigações; e (VI) distribuição de dividendos; 

(3) Escolhas dos bancos de investimentos, auditores e consultores legais, no sentido 
de poder solicitar a troca da entidade/profissional, a ser efetivada no prazo de 3 
(três) meses de sua solicitação; 

H) Expansão das operações a outros países. 	 - 

Parágrafo Primeiro. As deliberações sociais e alterações do Contra Social, 
inclusive sessão de quotas, exclusão de sócios observando o Parágrafo 2°, da 
Cláusula 6°, e a Cláusula 9° deste instrumento, serão aprovados por maioria 
absoluta do capital social. 
Parágrafo segundo, Para as deliberações sobre as matérias de letras (a) a (h) 
acima, deverá ser observado procedimento disposto na Cláusula 7°, e no 
Parágrafo 1° acima. 
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Parágrafo Primeiro. O (a) sócio(a) que divergir da vontade da maioria da maior dos 
sócios, inclusive opondo-se a alteração de quaisquer cláusulas deste contrato ou a 

4JL 
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Parágrafo Segundo. A reunião quotista poderá, também;se realizada através de 
teleconf'erências ou internet da mesma forma, os sécios serão considerados 
presentes se derem seu voto por fac-símile, telegrama ou eletronicamente. Das 
reuniões realizadas via telefax ou via internet, será lavrada Ata escrita, a ser 
assinada via fac-simile, eletronicamente ou por outro meio deliberado pelos 
sócios, a menos que a legislação exija de outra forma. 

Parágrafo Terceiro. As convocações para as reunis ordinárias e/ou 
extraordinárias, e assembleias gerais de quotistas poderão ser dispensadas, se 
estiverem presentes todos os sécios. 
Parágrafo Quarto. No caso de modificações a este Contrato Social, a 
elaboração de Ata será pela competente alteração contratual aprovada. 

Parágrafo Quinto. No prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do 
exercício social definido na Cláusula 1?, haverá uma reunião de quotista a que 
deverá tratar, obrigatoriamente, sobre a destinação do lucro líquido do exercício, 
a distribuição dos resultados e sobre a avaliação das contas da Sciedade, 
exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras, dentre nutras que 
se fizerem necessárias. 

Parágrafo Sexto. As reuniões societárias poderão ser instaladas com qualquer 
número desde logo, respeitando, os procedimentos para convocações 
estabelecidos na Cláusula sétima, e ainda, quanto às deliberações, o quoruin 
mínimo exigido no Parágrafo 1° desta cláusula. 

DAS REMUNERAÇÕES 

CLÁUSULA OITAVA. Em razão-do exercício das suas-atribuições, os administradores 
poderão ter retiradas mensais a titulo de pro labore, cujbs. valores serão levados á conta 
de despesas gerais da Sociedade, não sendo obrigatórias tais retiradas, cabendo aos 
sócios. 

DA RESOLUÇÃO DOS SÚCIOS 

CLÁUSULA NONA. A vontade e o quorum da maioria abícluta do capital social será 
condição necessária e suficiente para a efetivação de alteração contratuais e demais atos, 
inclusive os referentes a transformação da sociedade em qualquer outro tipo de 
sociedade admitida por lei. 
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transformação da sociedade limitada em qualquer outro tipo de sociedade, deverá optar 
entre continuar na sociedade aceitando o estabelecimento ou dela retirar-se, 
reembolsado neste caso, de sua participação no capital social e 10% do lucro a ele  
atribuído, se houver proporcional aos meses do ano em que retirar-se da sociedade, 
tendo por base de caçulo, o resultado apurado no último balanço, e o pagamento será 
feito em 12 (doze) prestações mensais, atualizadas monetariamente pela TR (Taxa 
Referencial), a partir da data do balanço imediatamente anterior ao mês de sua saída. 

Parágrafo Segundo. Fica de logo çonvencionado, a dispensa das formalidades legais 
de convocação por edital ara deliberações e prestações de contas, desde que os 
representantes da maioria absoluta do capital social, respeitando os procedimentos 
estabelecidos na cláusula 7° e parágrafos, compareçam as próprios reuniões ordinários 
e/ou extraordinárias, e assembleias gerais, facultando os representantes da maioria 
absoluta do capital social decidir por escrito sobre as respectivas matérias, observando o 
disposto no Parágrafo 1° da mesma cláusula 7°. 

- 	DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA DÉCIMA. As quotas representativas do capital social são indivisíveis; e 
intransferíveis a terceiros, salvo, com o consentimento prévio do(s) sócio(s) quotista(s) 
que represente(n) a maioria absoluta do Capital Social, expresso e alteração de 
Contrato Social para a modificação deste e admissão de novo quotista, seguindo termos 
do Parágrafo 1°, da cláusula 7'Ç deste contrato, 

Parágrafo único. Caso um dos sócios desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar 
por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias via correio com Aviso de 
Recebimento - AR e em igualdade de condições, os sócios terão, sempre, a preferência 
na aquisição das cotas em relação a pessoas que não pertencerem ao quadro social: 

FILIAIS E DEPENDÊNCIAS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir 
filiais no País ou Exterior, por ato da gerência ou deliberação dos sócios. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, no dia em 
31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, que serão levados ao exame dos 
sócios, na forma prevista neste cintrato, podendo a sociedade levantar balanços 
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intermediários no decorrer do exercício e distribuir antecipadamente os lucros 
evidenciados. 	- 

Parágrafo Primeiro. A Sociedade poderá levantar balanços intermediários, semestrais, 
trimestrais, ou em períodos menores, para atender a legislação fiscal, à solicitação dos 
sécios e/ou à distribuição de lucros. 

Parágrafo Segundo. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(s), quando foro caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os sécios definirão, em Acordo de Sécios ou 
Ata de Reunião, a distribuição de lucros e perdas desproporcionalmente às participações 

no capital social, conforme autorizado pelo art. 1.007 do Código Civil Brasileiro. 

DÁ EXCLUSÃO POR JUSTA CAUSA 

-CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Em sendo esta Sociedade constituída em atenção 

prepositiva de reconhecido "affectio societatis" e exclusivamente fundada nos 

atributos definidamente pessoais de seus sócios quotistas, não sendo, portanto, esta 
pessoa jurídica essencialmente uma sociedade de capital, e por isso essencialmente uma 
sociedade de pessoas, fica devidamente avençado e aceito pelos seus sécios que se 
algum dos seus participantes sócios criar obstáculos à perfeita e saudável administração 
da sociedade, ou mesmo atacar com sua conduta de alguma forma os demais sécios ou 
a Sociedade, não permitindo o normal exercício empresarial, os prejudicados, através de 
decisão referendada pela maioria de seu capital social, nos termos deste Instrumento, 
podem excluir do quadro societário o sócio discordante através de mera alteração 
administrativa/extrajudicial do contrato social, para o que será produzida a alteração 
respectiva levada a registro na Junta Comercial, ainda que sem a assinatura do sócio 
excluído, respeitando-se os direitos de recebimento de todos os seus haveres. 

Parágrafo primeiro: Para garantia do direito à ampla defesa do sócio que se pretende 

excluir, a Sociedade o notificará com antecedência de 30 (trinta) dias acerca da intenção 

Tos demais sécios, devendo a notificação constaras razões que sustentam sua pretensão 
e a advertência que deverá apresentar defesa em reuiiião/assembleia, ocasião em que a - 

exclusão será decidida com quórum de maioria simples. 

Parágrafo segundo: O sócio retirante ou excluído terá seus haveres apurados em 
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balanço, cujo valor correspondente ser-lhe-á pago em 120 (cento e vinte) parcelas 
mensais e sucessivas. 

DA DISSOLUÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Em caso de retirada, extinção, insolvência, falência, 
ou falecimento de qualquer sócio a Sociedade não será dissolvida, nem entrará em 
liquidação. Os haveres do sócio retirante, extinto, excluído ou falidõ serão apurados e 
pagos segundo o valor econômico (de mercado) das quotas, no montante proporcional a 
sua participação no capita social apurada após levantamento do balanço patrimonial 
especial da Sociedade, a ser feito no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data 
comunicação do evento e considerando a valorização econômica findada em laudo 
realiado por empresa especializada escolhida pelo(s) sócio(s) majoritário(s), tomando 
por base critérios de valor de mercado, conforme o estabelecimento ZIOS artigos 1.028 E 
1.031, do CC/2002. 

Parágrafo Primeiro. Os montantes dos haveres apurados serão pagos pela Sociedade 
ao sócio em 12 (dozeX  parcelas, mensais, iguais e sucessivas, corrigidas segundo a 
periodicidade mínima admitida em lei, com base no Indice Geral de Preços do Mercado 
(IGPM) calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro que venha substitui-lo, seia 
juros, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a efetiva saída do sócio, considerada 
esta a data assinatura da respectiva alteração do Contrato Social. 

Parágrafo Segundo. Em caso de morte qualquer sócio, o(s) herdeiro(s) sucederá(ão) 
nas quotas e, se assim desejar(em), poderá(ao) regular a substituição do sócio falecido 
por outro, ou mesmo, ingressar(em) na sociedade na qualidade de sócio(s), na proporção 
das quotas do sócio falecido, sendo em todos esses casos, devida a modificação do 
contrato Social que, por esta mesma cláusula, de logo, os sócios anuem de forma 
irrevogável e irretratável. 

Parágrafo Terceiro. Restando apenas um sócio remanescente na Sociedade, terá ele o 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias, para admitir outro sócio. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Os administradores declaram, sob as. penas da lei, 
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou 
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
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DE ROPA$ PÃES 
- 

• contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Vitória da Conquista, 
Bahia. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. - 

Vitória da Conquista, Bahia, 04 de novembro de 2019 

JORGE NETO DE OLIVEI 
CPF: 525.205.365-00 

Req 81900001252274 Página 14 



REPÚBLICA FEDERATIVA øb BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELA 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, i145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P8 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http:/wt. azevedobastos. nol. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

RCA DE 

16/12/2019 	 https://autdigilal.azevedobastos.not.br/home/cOmPrOVante/2066131  2190957580233 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-

XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/12/2019 09:05:41 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastas, de 
acordo com o Art. 11, 10° e seus §§ 10  e 2' da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Ou 

ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigitaLazevedobastOs.not.br  e informe o Código de Consulta desta 

Declaração- 

Código 

eclaraçã a

Código de Consulta desta Declaração: 1414416 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 1311212020 10:18:14 (hora local). 

'Código do Autenticação Digital: 20661312190957580233-1 a 20661312190957580233-14 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2006, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baac93db976dc71366cb64ecaf8181 bce5cb983ac9455bebe6d7b68e7bb39cOdl6f492Oea25403e077bee9efce4 
3ea25e5a81 58d57e62290e48602259fda61 e2a 

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/cÓrflprovante/2068l  312190957580233 
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3011212019 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovantel20663ül2l  910045809 

REPÚBLICA FEDERATIVA Dó BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http://vw.r.azeved  obastos .not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas oonl atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-

X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/1212019 10:27:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou 
ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticaazevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:llautdigital.azevedohastOs.not.br e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1423135 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 30/12/2020 10:06:15 (hora local). 

'Código do Autenticação Digital: 20663012191004580912-1 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.13212013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

000051h1d734fd94f057t2d69fe6bc05bOfdc23eccle1 Idabe3dg7abS3ScbO2b7ScOgale45l7O22If7eS3aGlad8al3d4fáf4O2Oea2S4O3ec77beeQefce43 
ea25e84t95e7e7c2d8f1 bbdfd21290505bbbb 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DÓ BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELA 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83)3244-5404! Fax: (83) 3244-5484 

http://v. azeved  o bastas .not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Parelha, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Seio Digital: A8C12345-
)t'1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento coro as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/01/2020 09:30:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como Art. 10, 100  e seus §§ 11  e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastas, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou 
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sue https://autdigital.azevedçibastos.not.'or e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1424442 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 03/01/2021 08:46:26 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20660301200841270165-1 
2Legislaçães Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8,721)2008, Lei Estadual o° 10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4ca611e40d49d9cc9a688e5a0b96d1423e34ac1 3adSfSa2cb577ffe893a26fdd6f4920ea25403ec77bee9efce43 
ea25e82abae1077eOce7f082f00fea26bd1 bl 

03/01/2020 	 https:/Iautdigital.azevedobastos. not. br/home/comprovante/20660301  200841270165 

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/2O66O3O1  200841270165 	 1/1 
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07.886.20210001-21 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

0210312006 

   

   

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

e E 

NOME EMPRESARIAL 

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SUPORTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
PORTE 

ME 

CODIGO E DESCRIQÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar edo laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
46.45.11-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.45-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitaiar; partes e 
peças 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

  

COMPLEMENTO LOGRADOURO 

R GUILI-IERMINO NOVAIS 
NÚMERO 

09 

  

CEP 

45.020-600 
BAIRRO/DISTRITO 

RECREIO 
MUNICÍPIO 

VITORIA DA CONQUISTA 
UE 

BA 

  

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

SUPORTEMEDICAMENTOSGMAIL.COM  
TELEFONE 

(77) 3421-1634 

 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

02103/2006 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

 

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

24103/2020 
	

,nI-4 frJ\\ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ri0  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 24/03/2020 às 11:09:34 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 111 
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ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 1810212020 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária 

1/1 servicos. pmvc.ba  .gov.brlalva ra_improssao.php?tpo=G E&cnl=IGM FIEE&alv=0&tpalv=FE 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Inscrição Municipal: 423631 
Razão Social: MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 

Nome Fantasia: SUPORTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
CNPJ: 07.88620210001-21 

Endereço: 	 1 - 	 
RUA GUILHERMINO NOVAIS 9 RECREIO, BAIRRO RECREIO VITORIA DA CONQUISTA BA 
CEP: 45.020-600 

Atividades 

P464430100 -COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - Data de Inicio: 24103/2006 

S464430200 -COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - Data de Início: 13107/2017 

S464510100 -COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS - Data de Inicio: 24/03/2006 

$ 464.510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E A - Data de Inicio: 2410312006 

5464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODO 	- Data de Inicio: 24/03/2006 

5464600100-COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E - Data de Inicio: 19/02/2016 

5 464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE - Data de Inicio: 19/02/2016 

8464940800-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE -Data de Inicio: 19/02/2016 

Observação: 

O PRESENTE ALVARÁ ESTÁ DE ACORDO COM A LEI 1.259, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Vitória da Conquista - BA, 

Terça-Feira, 18 de Fevereiro de 2020 às 15:10:29 lis. 

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISiVEL AO PÚBLICO E É 

VÁLIDO ATÉ 20102/2021. 

Chave de Validação: 001024238312020001344 
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REPÚBLICA FEDERATIVA Dó BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÕBITOS E PRIVA11VO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro das Estados 58030-00, João Pessoa P8 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http ://vmw. azevedobastos. not. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes8. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos noloriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do sue do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:1/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 	 - 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/02/2020 15:35:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 11, 100  e seus §§ 11  20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou 
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acosse o site https:llautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código da Consulta desta Declaração: 1466426 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 18/02/2021 15:33:52 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20661802201533000914-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 13.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2315, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 
a25e3f42c045832bf82079202c873f4abc65 

hltps://autdigital.azevedobastos.not.br/homelcomprovante/20661  802201533000914 
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t MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal cio Brasil 

W Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM—E~~E DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA 

CNPJ: 07.886.20210001 -21 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade 
suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 
25 de outubro de 1968 - Código Tributário Nacional 
(CTN), ou objeto de decisão judicial que determina 
sua desconsideração para fins de certificação da 
regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União 
(DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este 
documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas 
filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e 
fundos públicos da administração direta a ele vinculados. 
Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e 
da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais 
previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da 
Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação 
de 	sua 	autenticidade 	na 	Internet, 	nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou chttp://www. pgfn.gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria 
Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 03:05:28 do dia 06/02/2020 <hora e data de 
Brasília>. 
Válida até 04/08/2020. 
Código de de controle da certidão: C296.DF4B.27C38C7C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER JUDICIÁRIO 
DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 07.886.202/0001-21 

Certidão no: 4804322/2020 
Expedição: 18/02/2020, às 08:40:14 
Validade: 15/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LIDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

07.886.202/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndtatst.jus.hr  
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CAIXA 
CAIXA ECOMÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 07.886.202/0001-21 
Razão Socíal:MA1TOS E OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 

Endereço: 	R GUILHERMINO NOVAIS 09 RECREIO / EXPOSICAO / VITORIA DA 
CONQUISTA / BA / 45020-600 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Val idade: 23/03/2020 a  21/04/2020  

Certificação Número: 2020032302265600610146 

Informação obtida em 26/03/2020 11:19:08 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacfflpages/imPreSSao.isf 	 1/1 



 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 27/03/2020 

eX1  

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva com efeito de Negativa) 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981-Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20200933049 

RAZÃO SOCIAL 

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

INSCRTÇAO ESTADUAL 
	

CNPJ 

068.503.697 
	

07.886.202/0001-21 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando á 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

Processo(s) Administrativo(s) Fiscai(is): ICI\tS 

299333.0003/19-2 - hiicial/PARCELAMENTO 
	

600000,0247118-1 - Inicial/PARCELAMENTO 

600000.2108/19-9 - inicial/PARCELAMENTO 

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa de competência da Procuradoria Gemi do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 

Emitida em 27/03/2020, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OUVIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

PAQ - 1 de 1 	 RelCertidaoEspecial,rpt 



2510312020 CERTIDÃO NEGATIVA 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 
CNPJ/CPF: 07.886.202/0001-21 

Cod.Contribuinte: 0304975 
Insc.Municipal: 423831 

Endereço Imóvel: RUA GUILHERMINO NOVAIS 9, RECREIO, VITORIA DA CONQUISTA - BA, CEP: 
45020600 

	

Quadra: 	 Lote: 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 
1259,de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal 
Número 5.172,de 25 de Outubro de 1966:  Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o 
contribuinte acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em 
situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de 
prova contra cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública 
Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de 
Outubro de 1966- Código Tributário Nacional. 

Emitida Quarta-Feira, 25 de Março de 2020 as 15:46:35 

	

Validade: 90 dias 	 - 

Código de controle da certidão: 20200015988 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

seMcos.pmvc.ba.gov.br/certidaoimpressao.php?tc=e&cdFGFEEEGEGKMMLE&tpC*E&tpCCertC  



TE E.RTIFiCADO n 

MATTOS OLIVEIRA 
COMERCIO DE 	574964592940467583 2410412019 a 

MEDICAMENTOS . 	3 	 24/04/2022 
LTDA:07886202000121 

DAGMARPEDRO.892956025500444302 

SILVA 08991340504 626988098650442694 
	27107/2019 

12 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 27/05/2019 às 11:49:27 

34.8F.8A.70.1 0.BB.B7.F9 
78.4C.E8.9E.56.1 2.68.CB 

27/07/2018 a 

• Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ) 

Contador 

NÚMERO DO RECIBO: 

55.CE.7A.3A.9C.5A.ED.1 9.5A.OB.F0.12 
.CE.C3.43.B1 .3B.7A.33.6B-3 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

Livro Diário 

NIRE 
29202889941 

AO 
CN PJ 

07.886.20210001-21 

NOME EMPRESARIAL 
MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

ATUREZA DO LIVRO 

IVRO DIÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

5.CE.7A.3A.9C.5A.ED.19.5A.0B.F0.12.CE.C3.43.B1 .SB.7A.33.68 

NÚMERO DO LIVRO 

li 

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 

01/01/2018 a 31/12/2018 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped 
	

Versão: 6.0.4 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação. 

BASE LEGAL: Decreto n°1.800/1996, com a alteração do Decreto n°8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-6 da Lei n°8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar n0  1247/2014. 



LERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Nome Empresarial 

Natureza do Livro 

Número de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

LIVRO DIÁRIO 

II 

.60217 

01/01/2018 

Data de término 	 31/12/2018 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

Número de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
• constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
• sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

29202869941 

07.886.20210001-21 

li 

LIVRO DIÁRIO 

Vitória da Conquista 

02/03/2006 

31/12/2018 

• Quantidade total de linhas do arquivo 	60217 
• digital 

Entidade: 	 MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 07886.202/0001-21 

Número de Ordem do Livro: 11 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
55.CE.7A.3A.9C.5A.ED.19.5A.OB.F0.12.CE.C3.43.B1 .38.7A.33.6B-3, nos termos do Decreto no  8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6.0.4 do Visualizador 
	 Página 1 de 1 



Entidade: 	 MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

Período da Escrituração: 0110112018 a,31/1212016 
	

CNPJ: 07.886.202/0001-21 

Número de Ordem do Livro: 11 

Período Selecionado: 	Dl de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

ATIVO RI 13.B09.287,71 RI 7.160.681,10 

CIRCULANTE RI 13.577.87221 RI 7.014.404,70 

DISPONIVEL RI 4507828 RI 59.227,43 

BENS NUMERÁRIOS RI 10.153,97 R$ 45.661,15 

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA RI 33.401 .07 RI 12.206,27 

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RI 1,523 24 -- - 	R$ 1.340,01 

CLIENTES RI 8.281 .114.03 2,511.644,41 

DUPLICATAS A RECEBER RI 8.261.114,03 RS 2.511.844,41 

OUTROS CRÉDITOS R$1858556 R$2485813 

TÍTULOS A RECEBER RI 18.585,56 RI 0,00: 

(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONAMOS RI (0,00) RI 0.00: 

(-) TRIBUTOS A RECUPERAR R$ (0,00) RI 24,858,13 - 

-) OUTROS CRÉDITOS RI (0,00) RI 0,00 

ESTOQUES RI 5.233,094,34 RI 4,418.474,73 

ESTOQUES DIVERSOS R$ 5.233 094,34 R$ 4,418 

NÃO CIRCULANTE RI 231.415,50 RI 148,256,40 

IMOBILIZADO RI 221,415,50 RI 146.256 40 

BENS EM OPERAÇÃO RI 926 776,49 RI 646 677,22 

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO RI 7.760.59 R$ 0,00 

(-) DEPRECIAÇÁO/AMCRT/EXAUSTÃO RI (703141,49) RI (500.420.62) 
ACUMULADA 

PASSIVO RI1380928771 R$7160851 ID 

CIRCULANTE RI 2,973 704 11 852,852,097,05 

INSTITUIÇOES FINANCEIRAS RI 27729233 RI 36040004 

EMPRÉSTIMOS RI 70,000,00 RI 0,00 

FINANCIAMENTOS - SISTEMA 
- 

- 	- 	

- 

FINANCEIRO NACIONAL 
RE 2D7.292,33 RI 360,400,04 

FORNECEDORES R$ 1,928 871,23 RI 1,185,196,39 

FORNECEDORES NACIONAIS P5 1.928.871,23 RI 1.185.196,39 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - 	- 	 R$ 710.65127 RI 1.247.132 68 

RECOLHER E CONTR IBUIÇÕES A 1 	RI 318.467,12 RS 253.651,90 

TRIBUTOS - .164,15 1.013,4t 
ATRASADOS/PARCELAMENTOS 

OBRIGAÇõES TRABALHISTAS E RI 56 889,28 RI 32.387,95 
PREVIDENCIÁRIAS 

(-) OBRIGAÇÕES COM D PESSOAL RI (9,00) RI 0,00 

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$56.889,26 -- P8 32,367,95 

(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES RI (0.00) R$ 27,000,00. 

CONTAS A PAGAR RI (0,00) RI 27,000,00 

(-) DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, RI (0,00) RI 0,00 
JUROS SICAPITAL PRÓPRIO 

(-) LUCROS/DIVIDENDOS RI (0,00) - - 	RI 0,00 

NÃO CIRCULANTE R$40733991 P130736881 

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RI 407.339,91 RI 507,358,61 - 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RI 393 939,43 RI 227,272,82 

- FINANCIAMENTOS RI 393,9 39,43 RI 227 272,82 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS RI 13.400,48 RI 80,095,99 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RI 13.400,48 RI 80 095,99 

PATRIMÓNIO LIQUIDO RI 10.426.243,69 RI 4.001.19529 

CAPITAL SOCIAL RI200000000 R$ 2.000.00,00 

CAPITAL SUBSCRITO RI 2,000,000,00 RI 2.  OCO .000,00 

RESERVAS DE LUCROS RI842824369 RI2001 19523 

(-) LUCROS OU PREJUIZOS RI (0,00) RI 0,00 
ACUMULADOS 

1-) PREJUIZOS ACUMULADOS RI (0,00) RI 0,00 

(-) LUCROS OU PREJUIZOS Do RI (0,00) RI 0,00 
EXERC 1010 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
55.CE,7A3A,9C,5A,ED,19.5A.OB,FO.12.CE.C3.43.Bl.3B.7A.33.6B-3, nos termos do Decreto n°8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital— Sped 

Versão 6.0.4 do Visualizador 	 Página 1 de 1 



CNPJ: 07.886.202/0001-21 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 

Número de Ordem do Livro: 11 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

VENDAS DE MERCADORIAS 

R$ 11.868.260,34. 

R$ 11.868.260,34: 

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (1.124.659,82) 

(-) VENDAS CANCELADAS R$ (714.731,40). 

(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES R$(714.73 1,40) 

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (409.928,42) 

ICMS R$ (307.891,66) 

PIS R$ (23.648,79) 

(-) 	) COFINS R$ (109.148,47) 

ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA R$ (0,00) 

CMS DEVOLUÇÕES R$ 30 760 50 

(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 

(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOSIMERCADORIAS/SERVICOS 

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

R$ 10.743.600,52 

R$ (8.014.107,26). 

R$ (8.014.107,26). 

() LUCRO BRUTO R$ 2.729.493,26 

DESPESAS OPERACIONAIS R$ (2.265.046,20) 

(-) DE VENDAS R$ (2.432,60) 

(-)DESPESAS COM VENDAS R$ (2.432,60) 

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (1.517.96505) 

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (860.38980) 

(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ (0,00) 

(-) OCUPAÇÃO R$ (90.075,50) 

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES R$ (86.558,30) 

(-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ (47.320,66) 

(-) DESPESAS GERAIS R$ (443.620,79) 

(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (0,00) 

(-) COM VEICULOS R$ (114.404,05) 

() DESPESAS COM VEÍCULOS R$ (114.404,05) 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (620.959,43):: 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (620.959,43) 

(-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 1.424,02 

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 1.424,02 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (42.320,16) 

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (42.320,16) 

()OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 31.611,07 

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 31.611,07 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6.0.4 do Visualizador 	 Página 1 de 2 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 
	

CNPJ: 07.886.202/0001-21 

Número de Ordem do Livro: 11 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

() LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO R$ 464.44706 

RESULTADO ANTES DA CS E IR R$ 464.44706 

(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (10.749,67) 

(-) CSLL R$ (120.749,87) 

) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA 0,86) 

(-)IRPJ R$ (199.610,86) 

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 144.086,33. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 6.0.4 do Visualizador 	 Página 2 de 2 



0910312020 	00420 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU 

CERTIDÃO N°: 004203638 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no cite do Tribunal de Justiça 
(http:Ilesaj.tjba.jus.brlscolabrirtonferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 09/03/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LiDA, portador do CNPJ: 07.886.202/0001-21, 
estabelecida na RUA GUILHERMINO NOVAIS, 09, CEP: 45020-600, Vitória da Conquista - BA. 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão ó sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 9 de março de 2020. 

PEDIDO N°: 111 
004203638 

HD liv II 1011111 lIIIll 

     

     

     

go 



TURA DE VII 
ETARIA MUI 

NQUISTA 
PAj. DE SAÚDE 

ALVARÁ 

SANITÁRIO 

Alvará N 

Validade 

Classiícaçât 
ISCO: 

49112019 

UNIC. DE Vir. DA  CONQUISTA 	de acordo com a 

Nome Fantasia: 
SUPORTE MEDICAMENTOS - DISTRIBUIDORA 

Endereço: 
RUA GUILHERMINO NOVAIS, N°09 

CNPJ / CPF 
07.886.202100001-21 

de Funci Processo 
23502/2019 

MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO  DE MEDICAMENTOS LTDA 

Legislação Sanitária vinte e confor 

Razão Social / Nome: 

narnento a 

Ana Maria VíadTerraz de Oliveira 
Diretoria de VigUância em Saúde 

M 
C oorda 

STA, 17 DE JULHO DE 20 

Bairro! Distrito 
,RECREIO  
Responsável Legal: 
CLOVIS SILVEIRA MATTOS - 

Responsável Técnico: 
LARISSA MORGAN ANDRADE LEMOS 

Cidade,
VITóRIA DA CONcUST 

CPF 
1 7t676S22-91 

N.° Registro no Conselho 
CRF -5634 

Atividades licenciadas: 

• 4644301 COMÉRCIO ATACADISTA D 
11 
 E MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 

• DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, 
* DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL,; 
• DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE 
• TRANSPORTE DE. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL; 
• TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, 
• TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA A SAUDE 
• RELAÇÃO DE VEÍCULOS AUTORIZADOS FIAT DUCATO PLACA OUM 9932, E FIAT 

DUCATO PLACA OUX 0666. 
• COMÉRCIO ATACADISTA DF NUTRIÇÃO ENTERAL 
• AUTORIZAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE 

CORRELATOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL APÓS PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO 
L_.......OFICIAL DA AFE 	 -- 

LPbservaçôes: 	 
• RENOVAÇÃO DE. ALVARA. 
• RELATORIO DE INSPEÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AFE 

• EXERCÍCIO: 2019. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÕBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA CO 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ,  ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes-. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2310712019 14:03:39 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Ou 
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:l/autdigital.azevedobnstos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1304973 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 2310712020 12:34:12 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20662307191229560856-1 
2Legislaçães Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 
25ea405d5bd2f4ddc71930233f1fbb0c111 

23/07/2019 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/homelcomprovante/20662307191229560856  

htlps://autdigital.azevedobastos.not.br/home/cornprovante/205623071  91229560856 
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0210112320 	 hftps:llautdigital.azevedobastos.not.brlhome/compr0vante12066020I201629430027 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http://wv.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DF SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC'f 2245-

XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0210112020 17:00:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 11  e 21  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou 
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site titíps:llautdigital.azevedobastos.nOt.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1424172 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0210112021 16:37:32 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20650201201629430027-1 a 20660201201629430027-5 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935194, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.72112008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1 O3lfO8Obegdcdelegbb54lSôl 08c160416a548ff99ba248f77a84e5128d12276f4920ea25403ec77bee9efce43 
ea25e595f521cceecb6eaf23ac14fbedbaa3f 

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovonte/20660201  20162943002? 
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RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 
Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Protocolo N: 

18130/2020 

Local (Origem): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo 

Data/Hora de origem: 
03/04/2020 09:43:58 

Local (Destino): 
SMS - Gabinete do Secretário 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

  

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Protocolo (Na) 18130/2020 

Data e hora 03/04/2020 09:43:58 

Texto de envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 

Cláudio Correia da Costa 	 SMS - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 

Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 
SMS 
Cláudio Correia da Costa 

Encaminhamos processo visando Dispensa de 
Liciataão 	nos 	termos 	da 	legislaao 	vigente 
visando contratação de empresa para fornecimento 
de insumos hospitalares que ser E...] 



RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 

18130/2020 

Local (Origem): 
SMS - Diretoria Administrativa 

Data/Hora de origem: 
03/04/2020 11:04:03 

Local (Destino): 
SMS - Gabinete do Secretário 

   

Resp. (Recebimento) 

 

SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÔES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (N) 18130/2020 

Data e hora 03/04/2020 11:04:03 

Texto de envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 

.de Souza Lisboa 	 SMS - Diretoria Administrativa 

,.. 	ei pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 	- 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 
SMS 
Fellipe De Andrade Souza Lisboa 

Prezados, Solicitamos os encaminhamentos cabíveis 
para deliberação e emissão de parecer opinativo, 
junto à Procuradoria jurídica da Saúde. A [..j 



RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (CEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 
	 Data/Hora de origem: 

18130/2020 
	

03/04/2020 15:13:17 

Local (Origem): 
	 Local (Destino): 

SMS - Gabinete do Secretário 
	

SMS - Procuradoria 

 

Á '-- 

  

Resp. (Recebimento) 
	

SMS - PROCURADORIA 

ViTÓRIA DA CONQUISTA 	93 1  ü5'   1  Ro,?o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MTÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

  

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS 	Gabinete do Secretário 

Protocolo (N} 18130/2020 

Data e hora 03/04/2020 15:13:17 

Texto  d e envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 

Aonica Moreira Amorim 	 SMS - Gabinete do Secretário 

Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 	- 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
INSJMOS DIVERSOS (COVID-19) 
SMS 
Monica Moreira Amorim 

Prezados, 	Solicitamos os encaminhamentos 
cabíveis para deliberação e emissão de parecer 
opinativo, junto à esta Procuradoria Jurídica da [...] 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUIST 
SMS PROCURADORIA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Procuradoria 

Protocolo (Na) 18130/2020 

Data e hora 06/04/2020 17:28:15 

Texto de envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE DISPENSA 

DIVERSOS (C0VID-19) 

.ndra Vieira Silva 	 SMS - Procuradoria 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 
SMS 
Sandra Vieira Silva 

De ordem do Procurador Edmundo Ribeiro Neto, 
encaminhando o parecer jurídico n9  103/2020-
PGM/SMS do referido processo 18130/2020- SMS. 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 
	

Data/Hora de origem: 

1813012020 
	

06/04/2020 17:28:15 

Local (Origem): 	 Local (Destino) 

SMS - Procuradoria 	 SMS - Gabinete do Secretário 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VTÕRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www. pmvc. ba  .90V. b r 

     

PARECER 103/2020 PGM/SMS 

EMENTA: PARECER JURíDICO. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE INSIJMOS DIVERSOS. 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA DOENÇA DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19). CONTRATAÇÃO DIRETA. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI FEDERAL N° 

13.979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020. 

O presente! 

Procuradoria Jurídica pa!Tt 

da solicitação oriund 

solicitou a elaboraçã 

e diretrizes para di 

saúde, destinados 

coronavirus (COVID- 19) 

13.979/2020 e do Decreto 40 

seu art. 6°, a Medida Provisória n° 

tivo é encaminhado a esta 

pronunciamento, acerca 

&$que em 03.04.2020, 

dasse as orientações 

ção de insumos de 

gmia da doença do 

visão da Lei Fedemi n- 

20, em especial o disposto em 

926, de 20 de março de 2020, que 

altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Foram juntados aos autos Termo de Referência 

Simplificado, nos termos da alínea "E", do artigo 4°, da Lei Federal n° 

13,973, de 6 de Fevereiro de 2020, fís. 03 a 12; Cotação de Preços, fis. 

13 a 47; Contrato Social da empresa Mattos Oliveira Comércio de 

Medicamentos LTDA, fia. 48 a 61; Declarações de serviços de 

Pç. Joaquim correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
wwwpmvo. ba.qov.br  

     

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

     

     

 

Is PERTO 

  

     



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geraldo Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.prnvc.ba.gov. br 

       

        

        

autenticação digital e Certidões Negativas da empresa, fis, 62 a 80; 

Alvará Sanitário, fls. 81 a 82; Atestado de Capacidade Técnica, fis, 83 a 

87. 

É o que convém relatar. 

ANALISE JURÍDICA 

PRELIMINARMENTE 

Do Covid-19 (S 

Segundo in 

agência especializada e 

subordinada à Organizaç4q 

"Os cõ 

doenças 

como 

Sindroni 

coronavírus (C 

Pão foi identificada aná 

ização Mundial da Saúde, 

7 de abril de 1948 e 

(tfflia de vírus que causam 

até doenças mais graves, 

édio MERS-CoV) e a 

S-CoV). A doença do 

tepa que foi descoberta em 2019 e 

ente em humanos. Os coronavírus são 

zoonóticos, o que significa que são transmitidos entre animais e pessoas. 

Investigações detalhadas descobriram que o SARS-CoV foi transmitido 

de gatos civetas para humanos e MERS-CoV de camelos dromedários 

pata humanos. Vários coronavírus conhecidos estão circulando em 

animais que ainda não infectaram humanos. Os sinais comuns de 

infecção incluem sintomas respiratórios, febre, tosse, falta de ar e 

dificuldades respiratórias. Em casos mais graves, a infecção pode causar 

pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até 

mesmo morte. As recomendações padrão para evitar a propagação da 

Pç. Joaquim Correia, 55 - centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc,ba.gov.br  

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

fl 



VITÓRIA DA 
CONQUISTA 

AIS PERTO DE VOCE 

EFEITURA MUNICPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
Procuradora da Saúde - 
WWW. pmvc.ba.gov.br  

E' 

infecção incluem lavagem regular das mãos, cobertura da boca e do na 7 

ao tossir e espirrar, cozinEar completamente carne sinuosa e ovos. Evite 

contato próximo com qualquer pessoa que apareça com sintomas de 

doença respiratória, como tosse e espirro." 

Notícias veiculadas na imprensa até o momento em que 

se elabora o presente parecer registram a ocorrência de 487 

(quatrocentos e oitenta e sete mortes) confirmadas no pais devido ao 

coronavír-us, sendo 11.281 (onze mil duzentos e oitenta e um) casos 

confirmados. 

Segundo 

Bahia, até o momento 

contava com 401 (quatroréiTf 

1.914 (um mil novecentos e 

registros de óbitos peJfSrGhat 

casos com transmiss 

por pessoa que en 

que "atualmente, a 

transmissão comunitária"1  

a de Saúde do Estado da 

sente parecer, o Estado 

de Covid- 19, 

a sós descartados e 09 (nove) 

contaminação se dá 

jante positivo", mas 

àbntram no estágio de 

DO MÉRITO 

Da Lei 13.9799  de 06 de fevereiro de 2020 

Em resposta à grave situação epidemioiógica, foi editada, 

em 06.02.2020, a Lei federal n° 13.979 que "dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
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internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019". 

No que diz respeito ao objeto do presente parecer, o art. 

4° da Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, estabeleceu hipótese 

excepcional e temporária de dispensa de licitação para aquisição de 

bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. 

Trata-se, com .it441criação de nova hipótese de 
1 

dispensa de licitação, qui 	4T;;àSdLêFfS -evisões estabelecidas no 

art. 24 da Lei 8.666/93. 

Conforme çjih 

a Medida Provisória n° 

fevereiro de 2020, 

bens, serviços e ins 

de saúde pública; 

coronavírus".  

aduLJm 20.03.2020 foi editada 

ter a Lei n° 13.979, de 6 de 

ediIf: s para aquisição de 

ento da emergência 

tal decorrente do 

Os dispositivos em questão (arts. 4° a 4°- 1 da atual 

redação da Lei n° 13.979/2020), aplicam-se a todas as esferas 

federativas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, eis que 

oriundos de lei federal, no regular exercício da competência legislativa 

privativa da União prevista no art. 22, XXVII c/c art. 24, § 2° da 

Constituição Federal de 1988: 

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
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r sobre normas gerais não exclui § 2° A compe 

a competênci 

No que diz  

provisória para regui,j 

que, dada a grave e 

relevância e a urg 

Federal. 

e'SLtc' à 
rÇ 

en 

idade de edição de medida 

-a tesente, na medida em 

ostrarn evidentes a 

2 da Constituição 

Ant. 24 (...) 
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XXVII —normas gerais de licitação e contratação, em todas as 

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 

fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 

sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 

Alerte-se, no eW 	ttÁM€Í  por se tratar de medida 

provisória, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 e do art. 62 da CF/88, 

seus dispositivos poderão perder sua eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos 

termos do §7° do referido artigo, urna vez por igual período, devendo o 

Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações 

jurídicas delas decorrentes. 
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Dessa foitria, a validade futura do presente parecer 

dependerá do resultado da tramitação da Medida Provisória no 

926/2020, podendo este ser revisto em caso de alteração no texto que 

vier a ser eventualmente aprovado pelo Congresso Nacional. A 

possibilidade de fixação de hipóteses de dispensa de licitação por 

legislação esparsa, apartada, portanto, da Lei 8.666/93, é reconhecida 

pela doutrina nacional. Com  efeito, já aludia a esse fato JACOBY em 
sua célebre obra: 

"Há possibilidade de d enuias 2legislações esparsas inovarem o tema, 

reconhecendo a s' 	d di ermx1e licitação, como ocorreu com a 

Lei n° 8.880/94, etsi ituo thtie Real, autoi-iando a contratação de 

institutos de p 

"O Prog&m acional de A— h`eTSÂ,  ãú,
, 

c 1 - PNAE, criado pela Lei 

federal 011`1J9,4 	, 	ev$7 	 &
r   	para o crescimento e o 

desenvo viw 	h 	o 	a prenliagem, o rendimento escolar 

e a formaçao '* balsíp ali - 	e saudáveis dos alunos, por meio de 

ações de educacao ahhm 	uuicional, e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o periodo letivo, 

articulando a produção de agricultores familiares e as demandas das 

escolas para atendimento da alimentação escolar. Com  a finalidade de 

perseguir tais objetivos, o art. 14 da mencionada lei determina que no 

mínimo 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, no âmbito do PNAE, deverão 

ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 

organizações, pnorl7ando os assentamentos da reforma agrária, as 
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comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, podendo-se dispensar 

a instauração de licitação, conforme preconiza o § 1°. Assim, cria-se uma 

hipótese distinta de dispensa de licitação, podendo apenas ser utilizada 

no âmbito da aquisição de alimentação escolar, cuja aplicabilidade é 

dissociada das hipóteses arroladas no art. 24 do estatuto federal 

licitatório." 

Fixada a validade da hipótese legal de dispensa de 

licitação introduzida em nosso ordenamento pela Lei n° 13.979/2020, 

há que se observar queqrt,r7r. XXI da Constituição Federal 

estabelece: 

"Art. 37. A a 

Poderes da U 

obedecerá ao 

publicidade e 

dos okasos 

comprapt 

pública 

com cláusuIa 

condições efetiv 

permitirá as exigências de 

eta e indireta de qualquer dos 

strito Federal e dos Municípios 

e, impessoalidade, moralidade, 

k-guinee: 

gislacão, as obras, serviços, 

te processo de licitação 

a todos os concorrentes, 

&s de pagamento, mantidas as 

os termos da lei, o qual somente 

qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." (Grifo nosso) 

Corno se vê, a exigência de prévia licitação é requisito 

essencial, de índole constitucional, para a realização de contratos com a 

Administração. Com  efeito, tal exigência se faz necessária para a efetiva 

realização dos princípios basilares que regem a Administração pública, 

elencados no art. 37, caput, da CF/88. 
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No entanto, o próprio dispositivo constitucional admite a 

ocorrência de casos específicos, expressamente previstos pela 

legislação, em que há exceção à regra geral da prévia licitação como 

requisito à celebração de contratos com a Administração. Tais exceções 

encontram-se nos arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93, respectivamente, 

dispensa e inexigibilidade de licitação. 

DI PIETRO esclarece a distinção entre os dois institutos: 

a dispensa é 

pública, um~; 

sacrifício ou gS 

a evitar o s 

admitrsftativi 

cm que é possível realizar licitação 

fíável, porém realizá-la imporia 

cresse público. Portanto, visando 

o legislador autoriza o agente 

taçãO pública, para o efeito de firmar 

o que acaba por minimizar o 

dad4çpeçde de hipótese fática, de 

a a competição. Quer-se 

dizer q p ep imp .n . prescdçoe Ltsladvas pois, diante de 

inviabilMad 	peoçko 	'-se »ieira-se ou não, diante de 

inexigibilida 4í a cl. 	nile de hipótese fática e da respectiva 

autorização legislati a M-' . 	 ilicando: ao agente administrativo só é 

licito dispensar a licitação diante de expressa autorização legal; ao 

legislador, por sua vez, só é lícito autorizar a dispensa de licitação pública 

diante de hipótese fática capaz de sacrificar o interesse público ou de 

impor-lhe gravame desmedido. Sucede que, aos olhos da Constituição 

Federal, mormente da parte inicial do inciso XXI do seu artigo 37, a 

obrigatoriedade de licitação pública é a regra, e a contratação direta, a 

exceção. Daí que ao legislador não é licito autorizar a dispensa de 

licitação pública de acordo com o que bem ou mal lhe aprouver, mas 

somente diante de situações em que, insista-se, efetivamente o certame 
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imporia gravames ao interesse público. Em caso contrário, se o legislador 

tivesse liberdade para criar hipóteses de dispensa diante de quaisquer 

situações, a atividade dele potencialmente acabaria por inverter a regra 

constitucional, cujo teor, repita-se, propugna a obrigatoriedade de 

licitação pública. O fato é que a análise das hipóteses de dispensa de 

licitação deve necessariamente ser empreendida em vista das 

hipóteses prescritas em lei e, ademais, nos estritos termos delas. 

Em sendo oposto ao da inexigibilidade, cru que a lei é meto 

coadjuvante, agora, pata apreender os casos de dispensa, a lei é 

alçada a referencial prinçipai, até porque, fora dela, nem sequer 

cabe reconhe1ci 

A hipótesei 

presente parecer remet 

acarretada pela pandemiali 

No que!! 

a Lei federal n. 

Provisória no 926/201 

citação de que cuida o 

Pà emergência de saúde 

bvíms (COVJD 19). 

te parecer, estabelece 

dada pela Medida 20204 

"Art. 40  É dispekli 	para aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória 

n° 926, de 2020) 

§ 10 A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 

temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 
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II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 
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Ç 2° Todas as contratações ou aquisições re1i7adas com fulcro nesta Lei 

serão imediatamente disponibili7adas em sítio oficial específico na rede 

mundial de computadores (internei), contendo, no que couber, além das 

informações previstas no 3° do art. 8° da Lei n° 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 

processo de contratação ou aquisição. 

3° Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de 

bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 

declarada owçn o dneko de paftieipa de licitação ou contratar com o 

Poder Público ia4JFLsQ çsi 	tçatar, comprovadamente, de única 

fornecedora dc tp. 	 si dquirido. (Incluído pela Medida 

Provisória n° 

Art. 4°-A A a 

o capu 

fornece 

funcionV 

926, de 202 

kntnitação de serviços a que se refere 

èntos novos, desde que o 

condições de uso e 

Pela Medida Provisória n° 

Art. 4°-13 Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, 

presumem-se atendidas as condições de: (incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

1 - ocorrência de situação de emergência; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 



elaboração ck»b 

comuns. (Inc 

k4o se tratar de bens e serviços 

fia n° 926, de 2020) 
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III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 

serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 

Gncluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 

situação de emergência. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 

2020) 

An. 4°-C Para as contratações de bens, seiviços e insiimos necessários ao 

enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a 

Art. 4°-ID O :S4i Tid:iis da contratação somente será 

exigível d 	 pela Medida Provisória 

no 926, de 204] 

Art. 40  

necessi 

admitida a' 

bens, serviços e insumos 

que trata esta Lei, será 

eferência simplificado ou de 

opela Medida Provisória n° 926, de projeto básico s 

2020) 

§ 1° O teimo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado 

a que se refere o caput conterá: (Incluído pela Medida Provisória n° 926, 

de 2020) 

1 - declaração do objeto; (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 

2020) 
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n° 926, de 20 

VI - estimari\ 

seguintes parf!.  

a) Portal de 

Provisória n° 9263  

b) pes 

Frovis 

c) sinos ele 

Medida Provisó±it 

meio de, no mínimo, um dos 

dida Provisória n° 926, de 2020) 

ederal; (Incluído pela Medida 

a; (Incluído pela Medida 

ornmnio amplo; (Incluído pela 
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II - fundamentação simpli6cada da contratação; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

III - descrição resumida da solução apresentada; (Incluído pela Medida 

Provisória n° 926, de 2020) 

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida Provisória n° 926, 

de 2020) 

V critérios de medição epagamento; (Incluído pela Medida Provisória 

d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020) 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020) 

VII - adequação orçamentária. (Incluído pela Medida Provisória ti" 926 



de fornecedores ou prestadores 

excepcionalmente e mediante 

ação de documentação relativa à 

1, o cumprimento de uni  ou mais 

exigência de apresentação de 

:cial e o cumprimento do 

da Constituição. (Incluído 

alidade pregão, eletrônico ou 

de bens, serviços e insumos 

Art. 4°-E Na E 

de serviço, 

justificativa, p 

regularidade E 

requisitos 

prova 

disposto 

pela M19  

An. 4°-G 

presencial, cujo 
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§ 2° Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, 

será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput. 

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

3° Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do 

caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 

superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, 

hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. (Incluído pela 

Medida Provisória n°2Ç30 0) 

necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 

prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. 

(Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

§ 1° Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este 

será arredondado para o número inteiro antecedente. (Incluído pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020) 
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Ç 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito 

devolutivo. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o 

art. 39 da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que 

trata o caput. (Incluído pela Medida Provisória n° 926, de 2020) 

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de 

até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, 

enquanto perdurar a ncçsidade de enfrentamento dos efeitos da 

situação de etnejt 	l satie [bhca (Incluído pela Medida 

Provisória n° 9 

dos procedimentos previstos 

erá prever que os contratados 

Art. 4°1 ParC  

nesta Lei, a 

fiquem obnga 

acrésciÃf 

cento 

Provisd 

upr soes ao, 

inicial 

mesmas condições contratuais, 

o, em até cinquenta por 

p.  (Incluído pela Medida 

Art. 80  Esta Lei rdurar o estado de emergência de 

saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4°-li, que 

obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos. (Redação dada pela 

Medida Provisória n° 926, de 2020)" 

Extrai-se dos dispositivos algumas conclusões 

importantes: 
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a) A dispensa de licitação fundamentada na Lei n° 

13.979/2020 destina-se exclusivamente à aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos que tenham por finalidade o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus. Dessa forma, mostra-se manifestamente inviável a 

aquisição, por meio de dispensa de licitação fundamentada na 

mencionada lei, de bens, serviços e insumos com finalidade diversa 

àquela preconizada pela Lei, sendo descabida qualquer interpretação 

extensiva da permissão legal em comento. 

bJ A eficá 

período enquanto perdu 

importância internacional 

cessada a emergência deLsai5, 

contexto fático da unidade feratit qua 

tornará a realização 

tnporãria, e se limita ao 

de saúde pública de 

navírus. Assim, uma vez 

ser. .aferido concretamente no 

ana a norma, inviável se 

fundamento. 

A uni 

de incidência para a ieâ: 

duração dos contratos pac 

respeito à hipótese 

mas apenas quanto à 

da Lei, que perdurarão até 

o término de seu prazo de vigência, salvo hipótese de eventual rescisão, 

nos termos do art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela 

MP n° 926/2020. 

c) As aquisições realizadas com base no dispositivo 

deverão ser imediatamente disponibilizadas em sítio oficial especifico na 

rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, 

além das informações previstas no § 30 do art. 8° da Lei n° 

12.527/2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na 

Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
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Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo 

processo de contratação ou aquisição. Alerte-se que a presente 

exigência, especifica para o dispositivo em comento, não dispensa a 

publicação dos atos administrativos realizados nos respectivos 

processos de aquisição, por força de outros atos normativos que assim o 

estabeleça. 

d) Excepcionalmente, quando houver demonstração 

inequívoca da existência de um único fornecedor para determinado bem 

ou serviço, será admissível ,a ,çpil,,ilrM'aç,@,p.de empresa que esteja com 

inidoneidade declarada lsU com o direiw dc participar de licitação ou 

contratar com o Poder Púl) 

bens e contratação de 

desde que o fornecedor 

funcionamento do 

e) Admite-:s 

serviços, que envolvam ehuip 

se responsabilize pTlei 

bem adquirido. 

f) Preu 

objeto da Lei n° 13.979 

comprovação: 

dispensas de licitação 

assim, necessidade de 

f. 1) ocorrência de situação de emergência; 

f.2) necessidade de pronto atendimento da situação de 

emergência; 
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os autos, poderá o Poder 

r valores superiores 

s ocasionadas pela 

i) Mediant 

Público contratar os1 

à estimativa realiz 

variação de preços. 

li) Excepc 

autoridade competente, se 

alude o art. 4°-E, VI da L 

justificativa expressa da 

stimativa de preços a que 

j) A duração dos contratos regidos pela Lei n° 

13.979/2020 limita-se a 6 meses, podendo ser o período de vigência 
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f.3) existência de risco a segurança de pessoas, obras, 

prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares; e 

fÃ) limitação da contratação à parcela necessária ao 

atendimento da situação de emergência. g) Para a contratação dos bens 

e serviços em comento, será admitida a apresentação de teimo de 

referência simplificado ou de projeto básico simplificado com os 

elementos constantes do art. 4°-E, § 1° da Lei n° 13.979/2020. 

k) Havendo 	SflTí[Siètedores ou prestadores de 
1 éS 

serviço, pode a autoridade competente, excepcionalmente e mediante 

justificativa, dispensar a apresentação de documentação relativa à 

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou 

mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação 

de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do caput do art, 7° da Constituição. 



Da Recomend 

Minictério Público Do 

de Vitória da Conquista 

inistrativa 01/2020 Do 

Promotoria de Justiça 

sanitária conternporãnea 

permissivo legal par 

ao enfrentamento d 

os princípios que lh 

bem como aqueles previ 

ergulhado na maior crise 

que, não obstante o 

uisições destinadas 

lico sempre observar 

onstituição Federal, 

6/93. 
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prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade 

de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 

pública. 

1) Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a 

administração pública prever que os contratados fiquem obrigados a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 

ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial 

atualizado do contrato. 

Nesse diapasão, fora instaurado procedimento 

administrativo IDEA n° 644.9.48629/2020 por parte do Ministério 

Público do Estado da Bahia - 8 Promotoria de Justiça de Vitória da 

Conquista, com objetivo de efetivar ações coordenadas e integradas de 

enfrentamento ao novo coronavirus, confoi 	i ie orientações da 

Recomendação 002/2020 do Gabinete da Procuradoria Geral. 

Foram postos os seguintes itens na Recomendação 

O 1/2020 proveniente da sa  Promotoria: 
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riva da escolha do contratado e ajuste, em 

demonstr contrato. 

3) Verifican 

apresenta 

ttat 

erra 

- sã 

insti 

motivadani 

s as propostas de contratação 

erqadva outra para o município e 

iM para a prevenção ou 

de excepcional utilização 

s da área de saúde - do 

ens e serviços, desde que 

.idenização posterior, observados 
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1.) Na formalização de contratos administrativos relacionados às ações 

preventivas e curativas relacionadas à transmissão e consequências 

do coronavírus (SARS-cov-02) e do COVID-1 9, utilizem o Sistema 

de Registro de Preços, quando cabível, inclusive com adesão a Atas 

de outros entes. 

2) Em caso de impossibilidade de utilização do Sistema de Registro de 

Preços e justificando-se a contratação direta, inclusive com 

fundamento no art. 24,JV  da Lei n° 8.666/93, sejam observados 

todos osequasita&do ïd'çMt r4rjinnstrativo  correspondente ao 

os valores normalinenftiSradcados pelo mercado. 

4) Adotem as medidas fiscalizatórias necessárias à garantia da correta 

execução contratual, dentre as quais a designação individualizada de 

gestores e/ou fiscais de contratos. 

5) Promovam a ampla publicidade dos procedimentos de dispensa e da 

execução dos correlatos contratos, notadaniente pela imediata 

disponibilização, em sítio oficial especifico na rede mundial de 

computadores (internei), contendo, no que couber, além das informações 

previstas no § 3°  do art. 80  da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011,. o 
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Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov-br 

    

    

 

RIA DA 
UISTA 

TO DE VOCÊ 

 

    



Xo 

PREFEITURA M~CIPAL DE VITÓRA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral dó Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.prnvc.bagov.br  

nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do 

Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação 

ou aquisição, nos exatos termos prescritos pelo art. 4°, 2°, da Lei 13.979, 

de 06 de fevereiro de 2020. 

Assim, nos termos do que vem recomendando o 

Ministério Público do Estado da Bahia, a celeridade necessária para as 

aquisições em comento não significa uma atuação que possa, de 

alguma forma, contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiëncia,4sonomia, seleção da proposta mais 
13 

esenvo1vimento nacional 

lie sejam correlatos. 

vantajosa para a Admini$ta 

sustentável, bem como de 

,ázida pela Lei 13.979/20, 

aquisição desmesurada e 

o de se estar em face de 

Dessa for 

não se trata de autorizaY 

irracional de bens e serviços; 

excepcional situação 

s de OLIVEIRA, em Nesse 

recente artigo sobre 	 tCsy$t1tYoronavirus no Direito 

Administrativo: 

"Em casos emergenciais, revela-se possível, em tese, a adoção de 

medidas excepcionais, de forma proporcional e justificada, que 

restringem a liberdade individual para garantir a saúde pública. Como 

dizia J4ipócrates, considerado o pai da medicina, 'para os males 

extremos, só são eficazes os remédios intensos'. Isso não significa dizer, 

naturalmente, um cheque em branco aos agentes públicos competentes 

que deverão agir, em conformidade com os limites fixados no 

ordenamento jurídico, sob pena de responsabilidade. O Direito 
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Administrativo possui ferramentas pata o enfrentamento da crise na 

saúde pública, mas, evidentemente, o Direito não é suficiente para 

resolução de todos os problemas, revelando-se fundamental, no ponto, a 

conscienfização da população e os avanços da ciência na busca de 

tratamentos adequados no tratamento das pessoas contaminadas pelo 

coronavírus. A inércia estatal é indesejada no momento de crise, assim 

como revela-se vedada a adoção de medidas arbitrárias que extrapolam a 

proporcionalidade na restrição de direitos individuais. O desafio, como 

de praxe, é encontrar o ponto médio na ponderação entre as liberdades 

individuais e a necessidade«de proteção da saúde pública." 

Portanto, d 

pública que assola o 

especifica, em observãnciV 

37, caput da CF/88, que 

declinasse, em cada u 

circunstâncias que s 

E de 

gestor público de apregh  

Justificativas da emergência é 

ve e urgente calamidade 

cidju-se através de Lei 

iência insculpido no art. 

xigir que o gestor público 

aquisição, os fatos e 

notório. 

bora desobrigue o 

e de forma prévia, as 

àde da contratação, implica a 

sua responsabilização caso sobrevenha prova em sentido contrário, ou 

seja, de que as circunstâncias fáticas que fundamentaram a 

contratação por força desta autorização legal específica carecem de 

veracidade. 

Dessa forma, a celeridade buscada pelo legislador, ao 

passo que mitiga algumas exigências previstas na sistemática da Lei n° 

8.666/93, impõe ao gestor público o dever de cautela e de apuração das 

Pç. Joaquim Correia 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc-ba.gov.br  



simplificado), contendo o$ çadds no art. 4°-E, §1° da Lei 

n° 13.979/2020, a 

Lei 8.666/93), con 

8.666/93); 

orça me 

ente (art. 70,  §2°, 1, 

art. 7°, §2°, Ii, Lei 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Gera! do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.bagov.br  

    

circunstâncias fãticas que orientam para eventual contratação direta 

sob tal fundamento. 

Do Controle Processual 

No que diz respeito à instrução dos autos em que é 

processada a aquisição, usualmente denominada de "fase interna" do 

procedimento, também a Medida Provisória n° 926/2020, ao alterar a 

Lei n° 13.979/2020, afastou, tal como mencionamos acima, algumas 

regras previstas na Lei n° 8. 

a) Projeto Jiflçj (ou termo de referência 

1,) ComprQ ri, ap S 	Is en. d-  recursos orçamentários 

para f27er frente à futura edrittd6& 	( 	4°-E, §1°, VII da Lei n° 

13.979/2020 c/c art. 70,  §20, III, Lei 8.666/93); 

e) Habilitação jurídica, dispensada mediante justificativa 

da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou 

prestadores de serviço (art. 28 da Lei 8.666/93 c/c art. 4°-F da Lei n° 

13.979/2020); 

d) Documentação relativa à regularidade fiscal e 

trabalhista, dispensada mediante justificativa da autoridade competente 

Necessário, á s sejam instruídos com: 

PR 	FE T U R A 

\flTÕmA DA 
CONQUISTA 
MAIS fl4T* Ê VOCÊ 
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econõmicofinanceira, dis 

competente em caso de 

serviço (art. 31, Lei 8.66693 

stificativa da autoridade 

dores ou prestdores de 

ei n° 13.979/2020); 

Noqu 

Lei n° 8.666/93, ta 

mitigou as exigências p 

vistas no art. 26, da 

sua nova redação, 

licitações e contratos. 
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em caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 29, 

Lei 8.666/93 c/c art, 4°-F da Lei n° 13.979/2020). A dispensa de 

apresentação da documentação não poderá recair, no entanto, sobre a 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição; 

e) Documentação relativa à capacidade técnica, 

dispensada mediante justificativa da autoridade competente em caso de 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 30, Lei 

8.666/93 c/c art. 4°-F da Lei 41)9r/D2O); 

O 	DocLrrJ;nft1ç.ão 	rolatiça 	à 	qualificação 

Estabelece o dispositivo: 

Art. 26. As dispensas previstas nos 5§ 2° e 4° do art. 17 e no inciso III e 

seguintes do art. 24, as situações de mexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 

parágrafo único do art. 8° desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 

3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, corno condição para a 

eficácia dos atos. 
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Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com 

os seguintes elementos: 

1 - caracterização da situação ernergencial, calamitosa ou de grave e 

iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for 

o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - jusrific 

Como já se 
àN 

da Lei no 13.979/2020 

instrua os autos com 

situação emergencial,c 

segurança pública 

parágrafo único, 1, d 

Persiste, ii 

exigências do art, 26, pará 

instruindo-se os autos com: 

estabelecidas no art. 4°-B 

o que o gestor público 

te à "caracterização da 

gMvee iminente risco à 

prevista no art. 26, 

àde de cumprimento das 

1 e III da Lei n° 8.666/93, 

a) A razão da escolha do fornecedor ou executante; 

b) A justificativa do preço. 

No que diz respeito à justiít€ativa do preço, não obstante 

tenha a Lei n° 13.979/2020 indicado parâmetros para a realização da 
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estimativa de preço, entendemos que devem ser observadas, no que 

couber, as regras locais estabelecidas no Decreto Municipal n° 18.152, 

de 13 de setembro de 2017. 

Nesse norte, duas regras especiais presentes na Lei n° 

13.979/2020 destoam das regras gerais previstas na Lei n° 8.666/93. 

A primeira regra, presente no art. 4°-E, § 2° da Lei n° 

13.979/2020, diz respeito à possibilidade excepcional, mediante 

justificativa da autoridade c 	eti:t, flispensa da apresentação da 

estimativa de preços de 	treftã o inc flfl4k mencionado dispositivo 

Quanto a 

somente poderá ser btilizid 

excepcionalíssimos nos q±ais 

e o risco do pereci 

contratação é tão ele 

qualquer diligência 

ia, da mesma forma, d 

caso houvesse demonstrad  

s que tal possibilidade 

ç» tor público em casos 

e d aquisição é tão urgente, 

Wisa proteger com a 

oável a realização de 

ide preços. Poder-se-

(estimativa de preços 

úe a aferição de preços em 

mercado revela-se manifestamente impossível. 

De qualquer forma, por se tratar de dispensa de exigência 

que, caso mal utilizada, poderá frustrar os princípios da economicidade 

e da obtenção da proposta mais vantajosa, deve o gestor, ao assim 

proceder, apresentar a devida justificativa para não realizar a estimativa 

de preços. 

A segunda regra, prevista no art. 40-E, § 3° da Lei n° 

13.979/2020, diz respeito à possibilidade de contratação pelo Poder 
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II 
 
A CONQUISTA 

Público por valores superiores ao encontrado na estimativa de preços, 

desde que esses decorram de oscilações ocasionadas pela variação de 

preços. 

Mostra-se ra7oável a regra, tendo em vista que a 

pandemia do COVID- 19 repercutiu abruptamente nas diversas cadeias 

de produção dos bens e serviços, desequilibrando, assim, os mercados. 

Com efeito, a intensa procura por alguns bens, serviços e 

insumos, tem o potencial para deslocar os preços do mercado para 

patamar superior àquele obew 	ojário anterior à crise, sendo, 

nesses casos, inviável a 66 

De qualqu 

acima do estimado, im 

robusta justificativa acerca dalevção 
1 	-t 

as razões que acarreWtSi t}-xqi,iadro 

contratação em valores 

estor público apresente 

rupta dos preços, declinando 

Outro! 

Pandemia do Covid-í 

inciso VII, que as autorida 

de bens e serviços de pessoas naturais  

ção ao cenário da 

revê, em seu art. 30,  

as a efetuar a "requisição 

e jurídicas", assegurada a 

indenização posterior e justa, sendo que, o § 7° deste artigo, por sua 

vez, estabelece que as medidas previstas poderão ser adotadas pelos 

gestores locais de saúde, respeitadas as condições e hipóteses lá 

elencadas. 

Dessa forma, a requisição administrativa afigura-se 

como meio legitimo e pertinente para aquisição de bens e insumos 

quando houver abuso do mercado fornecedor. 



a.2) A autorização legal para a aquisição direta por 

dispensa de licitação é temporária, se limitando ao 
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Devem, finalmente, ser observadas as normas locais que 

instituem vedações de contratação, em especial o art. 89, inciso IV, da 

Lei Orgânica Municipal, que veda a contratação de pessoas ligadas ao 

Prefeito e o Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargos em 

comissão ou função de confiança, por matrimônio ou parentesco por 

afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau, ou por adoção. 

CONCLUSÃO 

Ante todo o e 

direito acima alinhava 

presente processo, opinam 

seguir, os elementos a 

cada procedimento admi 

direta, mediante dispensà de: 

e insumos destina 

pública de importá 

fundamento no art.  

os fundamentos de fato e de 

:bcumentos juntados ao 

ento do feito, eleneando a 

idualmente nos autos de 

çprocessará a contratação 

a aquisição de bens, serviços 

ergéncia de saúde 

do coronavírus, com 

a) Cumpririflht5jtSítfos para a incidência da 

norma federal que autoriza a dispensa de licitação: 

ad) Os bens, serviços e insumos que se objetiva adquirir 

deverão destinar-se exclusivarnente ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus 

(COVIID-19); 
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período enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID- 19); 

a3) As aquisições realizadas com base no dispositivo 

deverão ser imediatamente disponibilizadas em sitio 

oficial específico na rede mundial de computadores, 

contendo as informações descritas no art. 40, §2°  da Lei 

federal n° 13.979/2020. 

b) Não o 

licitação nas aquisições d 

deve o gestor público 

impostos pelo art. 37 d 

previstos no art, 30  da Lei 8.66 

C) Me 

direta, deve ser ob 

interna do procedii 

13.979/2020, aplicando-t 

instruindo-se os autos com:  

êgal para a dispensa de 

entamento da COVIID-19, 

princípios que lhe são 

çeral, bem como aqueles 

ento de contratação 

a denominada fase 

Pias regras da Lei n° 

e a Lei n° 8.666/93, 

c.1) Projeto básico simplificado (ou termo de referência 

simplificado), contendo os elementos indicados no art. 40  

E, §1 da Lei n° 13.979/ 2020, aprovado pela autoridade 

competente (art. 7°, §2°, 1, Lei 8.666/93), contendo 

orçamento detalhado (art, 70, §2°, II, Lei 8.666/93); 

Pç. Joaquim Correia!  55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  



regularidade fiscal e 

diante justificativa da 

caso de restrição de 

:adorea 

c.4j Docáti  

trabalhista, 

autoridade 

fornecedor 

8,666/93 

disperi 

recair, 

à Se 

inciso 

e serviço (art. 29, Lei 

ei n° 13,979/2020). A 

entação não poderá 

regularidade relativa 

:rito do disposto no 

à Constituição; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONtUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmv(,.ba.gov, br 

c.2) Comprovação da existência de recursos 

orçamentários para fazer frente à futura contratação (art. 

4°-E, §1°, VII da Lei n° 13.979/2020 c/c art. 70,  §2°, III, 

Lei 8.666/93); 

c.3 Habilitação jurídica, dispensada mediante 

justificativa da autoridade competente em caso de 

restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (art. 

28 da Lei 8.666/93 c/c art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020); 

c.5) Documentação relativa à capacidade técnica, 

dispensada mediante justificativa da autoridade 

competente em caso de restrição de fornecedores ou 

prestadores de serviço (art. 30, Lei 8.666/93 c/c art, 4°-F 

da Lei n° 13.979/2020); 

c.6) Documentação relativa à qualificação econômico-

financeira, dispensada mediante justificativa da 

autoridade competente em caso de restrição de 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  

.*41 .L fr:A. 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 
:.:I, ÀitDflTo 

 



e) No que 

a aquisição, devem ser ob 

18.152, de 13 de setembr 

de preços que embasará 

Js do Decreto Municipal n° 

ustificativa de preços 

o. 

ei n° 13.979/2020, 

diante justificativa da 

ibilidade de dispensa da 

preços de que trata o inciso 

Regras eskecj! 

introduzidas pela 

e. 1) 

admite-sê 

autoridade 

apresentação estimativa de 

VITÓRIA DA 
CONQUISTA 
1IAHPÈITO fl  VOCÉ 
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fornecedores ou prestadores de serviço (art. 3 1, Lei 

8.666/93 c/c art, 4°-F da Lei n° 13979/2020); 

cl) Devem ser cumpridas as exigências do art. 26, 

parágrafo único, II e III da Lei n° 8.666/93, instruindo-se os autos com: 

d.1) A razão da escolha do fornecedor ou executante; 

d.2) A justificativa do preço. 

VI do mencionado dispositivo; 

e.2) O art. 4°-E, § 3° da Lei n° 13.979/2020 admite, 

mediante justificativa nos autos, a possibilidade de 

contratação pelo Poder Público por valores superiores ao 

encontrado na estimativa de preços, desde que esses 

decorram de oscilações ocasionadas pela variação de 

preços. a 
Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista Bahia 
pgmpmvc.ba.gov. br 
vww.pmvcba.gov.br  
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f Devem ser observadas as normas locais que instituem 

vedações de contratação, em especial o art. 89, inciso IV, da Lei 

Orgânica Municipal, que veda o nepotismo contratação de pessoas 

ligadas ao Prefeito e o Vice-Prefeito, Vereadores e ocupantes de cargos 

em comissão ou função de confiança, por matrimônio ou parentesco 

por afinidade ou consanguinidade, até o segundo grau, ou por adoção. 

g) Outras regras específicas a serem observadas nas 

dispensas de licitação realizadas sob a égide da Lei n° 13.979/2020: 

g.1) Excel,  

inequívoca 

determina 

contrataçãô, 

declarada ciu 

contrtj! 

Eó houver demonstração 

m único fornecedor para 

o, será admissível a 

j >.Jesteja com inidoneidade 

departicipar de licitação ou 

co sltjso. 

g.2) Adrm!.e-se a ai J'.;o d .s s e contratação de 

serviços 	c ?nvob'aln Lqw.. -. - nws usados, desde que 

o fornecedor 	rcspflris 	:' pelas plenas condições de 

uso e funcionamento do bem adquirido. 

g.3 A duração dos contratos regidos pela Lei n. 

13,979/2020 limita-se a 6 meses, podendo ser o período 

de vigência prorrogado por períodos sucessivos, enquanto 

perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 

situação de emergência de saúde pública. 



ibrevo a presente. Sem mai 

Vitória da bril de 2020. 

Edm 

Proc 

OAB/1 

Mat. 24. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VíTÓRIA DA CONQUISTA 

 

Procuradoria Gera! do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc. ba.gov.br  

 

       

g.4) Para os contratos regidos pela referida Lei, pode a 

administração pública prever que os contratados fiquem 

obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até 

cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 

contrato. 

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de 

origem para as providências cabíveis. 

     

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.ba.gov.br  
www.pmvc. bagov.br  
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RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 
Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo N: 
	 Data/Hora de origem: 

18130/2020 
	

06/04/2020 18:02:01 

Local (Origem): 
	

Local (Destino): 

SMS - Gabinete do Secretário 
	

SMS - Diretoria Administrativa 

   

Resp. (Recebimento) 

 

SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Gabinete do Secretária 

Protocolo (Na) 18130/2020 

Data e hora 06/04/2020 18:02:01 

Texto de envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 

Costa AIeXSanUO WasJiiicflt0 
Secretário de Saúde ,- R-*Mzc4D 	«JtLb-tk_1 	

Mat 244913 

jssica Santos Oliveira 	 SMS - Gabinete do Secretário 
Responsável pela envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição ietalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 	- 
DISPENSA DE LICITÀÇAO - FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 
SMS 
Jessica Santos Oliveira 

Prezados, De ardem do Secretário de Saúde 
encaminho para conhecimento e providências. 
Atenciosamente, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 3JC,P  

SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 	 / 	%\ 
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 	(1 a 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo (N) 18130/2020 

Data e hora 07/0412020 11:05:13 

Texto de envio 
DISPENSA DE LICITAÇÃO - FORNECIMENTO DE 
INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 

FeIIW 
	

Á ''rade Syuza Lisboa 	 SMS - Diretoria Administrativa 
__ResponsáyI_peio envio 	 Responsável do Setor 

cC 	- 	 RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Solicitação de compra 	- 
DISPENSA DE LICITAÇAO - FORNECIMENTO DE 

INSUMOS DIVERSOS (COVID-19) 
SMS 
Fellipe De Andrade Souza Lisboa 

Prezados, Em harmonia com o parecer opinativo 
juntado aos autos, solicitamos os encaminhamentos 
cabíveis à elaboração do processo de dispensa de 

licitaç&atil L..] 

RECIBO 

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de 

Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. 

Protocolo Nt 
18130/2020 

Local (Origem): 
SMS - Diretoria Administrativa 

Resp (Recebimento) 

Data/Hora de origem: 

07/04/2020 11:05:13 

Local (Destino): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 

Administrativo 

SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 	 



REFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA www.pmvc.ba.gov.br  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA FINANCEIRA 
Coordenação Orçamentária, Financeira e Contábil 

Processo 1813012020 
Ref. Solicitação de compra emergencial de insumos para enfrentamento do COVID 19 

Vitória da Conquista, 07 de abril de 2020. 

Conforme solicitado, segue a classificação orçamentária e reserva, com alteração de valor. 

PROJETO ATIVIDADE - 2036  

ELEMENTO - 33.90.30.00 

SUB ELEMENTO - 10000 

FR —02— ~-RECURSO PRÓPRIO 

VALOR - R$ 1.166.970,00 

Sem mais para o momento, 

cINÉIAI RREIRA OLIVEIRA 
CÕØR.ENADORA DE ORÇAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

- 	 242374 
COOROEFÇAO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA E CONTABIL -SMS 

Rua Rotary Club, 69, Centro - SALA: 306 

Fone: (77) 3429-7400/3429-7426 (recepção); 3429-7408 (gabinete); 3429-7407 (fax) 

CEP 45000-410 - Vitória da Conquista - Bahia 
orcamentariosaudepmVc@hOtITlaiIcom 

www.pmvc.ba.gov.br  
,10 



27103/2020 	 Yahoo Mail - DEVOLUTIVA DAS EMPRESAS 

DEVOLUTIVA DAS EMPRESAS 

De: 	Almoxarifado Saude(almoxarifadosaude.vca@gmail.com) 

Para: cotacoessms@yahoo.com.br  

Data: quinta-feira, 26 de março de 2020 16:42 BRT 

Prezado, boa tarde. 

Segue em anexo ordens de compra e e-mails das empresas informando que não será possível o 
atendimento de alguns materiais solicitados pela Secretária Municipal de Saúde, são eles: 

-ordens de compra 23812020 e 110/2020 itens: 
Álcool líquido 70%; 
Álcool gel 70%; 
Álcool 96%. 

-ordem 23912020 item: 
máscara descartável triplo filtro 

-ordem 1002/2020 item: 
óculos de proteção transparente 

-ordem 99412020 tens: 
Álcool líquido 70%; 
Álcool gel 70%. 

ORDEM 238 - ESSENCIAL.pdf 

2055kB 

ORDEM 110 - ESSENCIAL - DAB.pdf 

176.9kB 

resposta essecial medicamentos.png 

48,SkB 

AF 1002 RIO'S LIMP.pdf 

111.SkB 

resposta rios limp.jpg 

7L7kB 

AF 994 RIO'S LTMP.pdf 

339.BkB 

resposta rio Iimp alcool.jpq 

72.3kB 



2i3I2U0 	Gfluj - ' dD(aflr an d?a Segue â~ WÉcuçáode Fomeonicriti tL U1aÇÜÓ GolDfl6!2tt2 Tefeenhe M woa 

trail 

Prezado(a)Sr. (a) Bom dia, Segue arexo solicitação de Forneckrento /.Uquldação 
d 00100612020 referente AF 4006, para conhecimento e providências. 

24 de nijr.ço S 202Ú 1,2:00 

£rMadõ dD  (Jumk 

      

        

        

        

        

De Mrn3rffadQaUde 
iËmSdø ça4eita 24 de março de 202011 52 

Para: m3i4flS@hSIt..Om çmSmattgtÓttr.t0 

Asuntot prezadc4a)Sit (a} óni dBSUgc Ue flxçi oicS dø Fálmijo~enta /Uqi'Idaçb S 001006/2020 

ríerente AF 1006 Para CCneS11tO e prdndas 

gmoxa 
	udoxca mau-com>  

ËszaíwII MçdkamIttQ Max Med. 

ALCOOL NÃO TENHO PRA ENTREGA E NEM :pR/flO 

EXATA DOS FORNECEDORES SOMENTO A PARTIR DOMES MAIO 

FABRICAÇÃO DIIREDDNADAóRSÂGFEDERAL 



000088-5MS12019 

UN 
.405,00• 

O 

UM 
5,000,00 

o 

r4o Municipal de Saude de Vitoria da Conquista 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

SoIictaçãO cio 
- 	 N0Q0100612320 

p,vç,esso 
	01t 6/2020 
	 Empenho 

	0000812/2020 Termo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

pgEeÃo ELETRÔNICO N°  00001112019 SMS 

ESSENCIAL MDICfl MEN 	LTDA 	
CNPJ 	02.990.9121000183 

VENIDA BARÃO DÓ RIO SRÂNCO, 7.33 . CENTRO - GUANAIUIBI - A - CEP 46430000 

N0 A9400I8 0923-? 	 N° 	 12286 -6 

2$002c01.1 012200832.03  . 03000000.02  

IFObICIME'JTO DE MATERIAL AMBULTORL EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A 

Histórico 	ADMINISTRATIVA RATA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA 
COVIO IS, CUSTEADO COM HECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL ENTREGA ÚN

_ 

ComprelLicitação  

Fornecedor 

Endereço 

Dota Çâc) 

Ficha-Fonte 

Telefone 7734512913 

2036300202 

Unidade 1 
Qtd 	V/Jt U11*10 	víi Total 

Especificação 

ALGOOL Et GCOqN EM DEI- 500G FRASCO PLÁSTICO
ALCOOL ÉTILICO 70% EM GEL 5000 FRASCO PLAS11CO.COM  

CERTIFICAÇÃO DA ANVISA. 

ÁLCOOL ET UCO 702/- Eaa.SCO COM {5ÕUML ÁLCOOL 

00012621 IÉT1LICO 70% FRASCO COM I000ML. COM 
 CERTIFICAÇÃO DA 

AH VISA 
EQUIPO MAGM060TAS MULTIVIA: GOTEJADOR FLEXIVEL 
(200TS/ML DE SOLUÇÃO) EQUIPO MACROGOTAS MULTIVIA: 
GOTEJADOR FLEXIVEL (200TS/ML DE SOLUÇÃO) MATERIAL 
PVC CRISTAL, TIPO USO PINÇA ROLETE E TAMPA, 

00012647 'MAGROGOlAS, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 
ATOXICO APIROGÊNICO DESCARTAVEL, ESTÉRIL, CÂMARA 
FLEXÍVEL COM '11-1 ROI  RESPIRO DE AR, TUBO FLEXÍVEL 1,5 

METROS, INJETOR LATERAL -,Y- CONECTOR UNIVERSAL. 

COM CFRTIFICAÇÂO DA ANVISA. 

EQUIPO MICROGOTAS; GOTEJADOR PADRÃO (250TS?ML DE] 
rOLUÇÀO), MATERIAL FLEXIVEL, TIPO USO PINÇA ROLETE 
EQUIPO MICROGOTAS GOTEJADOR PADRÃO (200T8IML DE 

1 	
SOLUÇÃO). MATERIAL FLEXÍVEL TIPO USO PINÇA ROLETE E 

00004 00028 o0o12848 TAMPA. MACROGOTAS EMOALADO EM PAPEL GRAU 
CIRURG100, ATOXICO, APIROGÊNICO DESCARTAVEL, 
ESTÊRIL, CÃMARA FLEXIVEL COM FILTRO, RESPIRO DE AR, 
TUBO FLEXÍVEL 1,5 METROS, INJETOR LATERAL 
CONECTOR UNIVERSAL. COM  CERTIFICAÇÃO DA ANVI.SA. 

1 	

Totalí Geral 

UM 
2.000,00 

D 

  

5,07 	7.12335 

5,101 26.500,00 

0,831 	1.660,00 

UN 
1.00000 

o 
1,31 131000 

35.593,35 

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE 

DEVERÁ SER FORMCIOA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA 

Condição de Pagamento 

Prezo de EntregalE)(eCU9Q O dia(s) 

observações:  
1 - O fornecimento devera ser somente de acordo com o pedido. 
2-O MateriS somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino. 

3 .. Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s). 
4- Ordem de Compra com validade de 60 dias. 

Vitória da Conquista, 23 mar 2020 
Emitido por CLAUDJO CORREIA DA COSTA em 2310312020 ás 15:15:07 

  

Praça Joaquni Correa, 55- Centro -onS: (77) 3424- 3500 GEP 4504.0-150 - Vitória da Conquista - DA - borne: Nw.prnvC.ba
©90V.br 
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COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO 

Para: 
ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA EPP 

CNPJ: 02.990.91.2/0001-83 	. 
Fone/Fax: 
Email 

(77)3451-3549 	inaxi- 
med@hotmall.com  

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL 

DE: 	Prefeitura Municipal de Vitória di Conquista 	 EMPENHO: 181212020 

SOLICITAÇÃO DE FOPI4EflMENTO/ tXEcTJÇÃO: 01006/2020 

CNPJ: 14.239.578/0001-00 - Insc. Estadual: isento 	 . ORDEM DE COMPRA 
Endereço: Praçajoaquim Correia. 55 - Centro - CEP: 45,040-901 Vitória da Conquista - 
Bahia 
Telefone: (77) 34248515 18516 -  Fa 	Ø7) 3424 8518 

238/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS 

Licitação; Pregão Eletrônico n° 011/2019 SMS ATA SRI' 088/2019 SMS 

Aplicação: DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Local para 
Entrega: 

"Ãlmoxarifado Central - Av. Filipinas, 269, Jurema —Vitória da Conquista— Bahia - CEP 45.023-300 

Telefone: (77)3422-8217— 3422-8260 

Sessão de 
Abertura: 

Vitoria da Conquista, 27 de março de 2019 

LOTE ITEM PRODUTOS / SERVIÇOS LICITADOS UNITÁRIO 
VALOR 

 
VALOR 

TOTAL 

12 
Alcool étilico 70% em gel 500G frasco plástico Com 
certificação da ANVISA. MARCA: C(CLOFARMA 

1.405 07 R$ 7 123 35 
• 

7 	. 
73 

Álcool 	étiiico 	70% 	frasco 	com 	1000ML. 	Com 
certificação da ANV ISA. MARCA: CICLOFARMA 

5• 000 R 	5,10 R$ 25.500.00 

26 

26.1 

EQUIPO MACR000TAS MULTIVIA; gotejador 
flexível (20gtsftnl de solução), material PVC eristab 
tipo uso pinça rolete e tampa, macrogotas, embalado 
em 	papel 	grau 	cirúrgico, 	atóxico, 	apirogênico, 
descartável, estéril, câmara flexível com filtro, respiro 
de ar, tubo flexível 	1,5 metros, injetor lateral .. 
conector universal Com certificação da ANVISA. 
MARCA: TKL 

2.000 R$ 0,83 R$ 1.660,00 

26-2 

EQUIPO MICR000TAS; gotejador padrão (20gts/inl 
de solução), material flexível, tipo uso pinça rolete e 
tampa, macrogotas, embalado em papel grau cirúrgico, 
atóxico, 	apirogênico, 	descartável, 	estéril, 	'câmara 
fie 	sçel com filtro, respiro de ar, tubo flexível 	1,5 
metros, injetor lateral - y- conector universal. Com  
ceficaçãodaAWISkMARCA: Pa 

1,000 

.................:.r... 

R$ 1,31 R$ 1.310,00 

-- 	 1 Sq. 
. 	.................................... 

S34fl,fl 
DEVERÃO SER FORNECIDAS AS QUANTIDADES INDICADAS NO ~0 .9. (QUANTIDADE) SOLICITADAS 	 

Cláusula Primeir 
	O .11,05ESCERAIS 

1.1. Este documento substui o contratb nos termos do artigo 62, § 40  da Lei Federal a° 8,666193, tendo 
validade para fornecimento dos itens ou da prestação dos serviços licitados. Caso hajím qualquer 

Secretaria Municipal de Saúde 
Rua Rotary Club, n°69, Centro 
Telefone: (77) 3429- 7410 /7412 
e-mail: licitaçãa.saudevc@iymaU.com  
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Secretaria Mimicipai de Saúde 
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discordância ou necessidade de esclarecimentos quanto ao objeto licitaria, o 
FORNECEDORJPRESTADOR DO SERVIÇO terá o prazo de 05 dias úteis, contado do recebimento 

desta, para requerer os ajustes, fazer recursos e/ou os esclarecimentos necessários. 

1.2. A entrega dos materiais, objeto deste compromisso de fornecimento' 
serviço, será realizada, de forma 

Única, no prazo em até 48 horas contados do recebimento deste pela empresa licitante. 

1.3. Os materiais ou serviços serão entregues no Almoxarildo Central - Av. Filipinas, 269, Jurema - Vitória 

da Conquista - Bahia - EP 45.023-300. 

1.4. Fica designado para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações aqui assumidas o(a) 
servidor(a) JIJIJANA GOMES RIOS, matricula n°. 0424194-3, especialmente designada, ou quem a 

esta substituir; 

1.5. A inexecução, total ou parcial, deste termo ensejará a sua rescisão contratual, com as consequências 

previstas na  Lei Federal n.° 8.666/93 e no edital de licitação, garantido todos os direitos inerentes a 

Administração Pública. 

1.6. O presente termo terá vigência a partir do seu recebimento pelo FORNECEDOR/PRESTADOR DO 
SERVIÇO, até 60 dias após o entrega e aceitação definitiva do objeto. 

1.7. Não obstante o prazo anterior, o fornecedor/prestador do serviço fica vinculado para efeitos de 
garantialvalidade do objeto sendo responsável pela reparação, caso apresentem defeito ou algum vício. 

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO  

Pelo fo ecimento/serviçO dos materiais licitados, objeto deste termo de compromisso, o Município pagará ao 
Fornecedor, o valor total informado na respectiva Plan ilha, estando incluso neste preço todos os custos, tais 

como: impostos, taxas, descargas, fretes e etc. 

2.1. O Município se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 
competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário; 

2.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota 
fiscal, emitida de acordo com este respectivo documento c após a liquidação da despesa. 

2.3. A nota fiscal deverá vir acompanhada das seguintes certidões: 

2.3.1. Certidão prevideilciária 
2.32. Certificado De Regularidade Do FGTS - CRF 
2.3.3. Receita federal e Dívida Ativa 
2.3.4. Receita Municipal 
2.3.5. Receita Estadual 
2.3.6. Certidão Trabalhista 

Cláusula Terceira - DAS OBRIGAÇÕES 110 FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERYICO  

Constituem obrigações do Fornecedor/Prestador do Serviço: 

3.1. Substituir os produtos/serviços, mesmo que entregues e aceitos, desde que comprovada a existência de 
vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como, 
alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade; 

Secretaria Municipal de Saúde 
Rue Rotary Club, ri' 69, Centro 
Telefone: (77) 3429- 7410/7412 
e-mail: licitaço.saudevc@9mai!.c0m  
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3.2. RespÕnSabilS 	
pela execução do compromisso de 

f0 ecjmentO/S&VÇ0, observando todas  

condições estabelecidas neste instrumento, 
especiahtiellte as cláusulas primeira e segunda; 

33. Assumir inteira re
sponsabilidade Civil, Penal e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por 

descumprim00t0 omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste instrumento; 
 

3.4. Manter, durante toda a execução  do compromisso  de f011çimeflt0/5CÇ0, as condições de habilitaç0 e 

qualificação exigidas na licitaçO. 

3.5. O licitante fica obrigado a manter válidos todos os docmnentos relativos à regularidade de C
adastramento, 

no Sistema de Ca4astraineflto Unificado de Fornecedores - S1CAD, durante todo o procedimento 
ijeitatório, bem corno durante o período de fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos 

compromissos assumi os. 

Cláusula 1 
uarta - DA VINCULA ÃO AO EDITAL E À ATA DE RIGISTRO DE PRE OS 

ele estivem na integra transcritas, as cláusulas, 
Integram o presente instrumento, corno se n 	

condições e 

especificações estabelecidas 00 Edital do processo licitatôHo referido no prebuIo deste 
compromisso de 

f0
cjentO!sefl'iÇ0, bem como todos os seus anexos, em especial a Ata de Registro de Preços 

respectivamente relacionada e a Proposta da CONTATA 

Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista - BA, para diri r as dúvidas, conflitos ou omissões 
oriundas do presente Termo, com renuncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja. 

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente 
COMPROMÍSSO DE FORNECIMENTO, a 

Coordenação de Apoio Técnico Administrativo, e o Secretário Municipal de Saúde, mantendo todas as 
cláusulas constantes no anexo do Edital do Pregão Eletrônico n° 01112019 SMS, em 03 (três) vias, de 

igual 

teor e forma, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. 

Vitória da Conquista - BA, 23 de março de 2020. 

Secretaria Municipal de Saúde 
Rua Rotary Club, n° 69, Centro 
Telefone: (77) 3429- 7410 [1412 
e-mail: 

AO 
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Processo 

Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Solicitação deFornecimento/Liquidação 
N°  00100212020 

000080912020 
	

Termo 10000965M5!2019 
01609712020 
	

Empenho 

Órgão 
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Compra/Licitação 

Fornecedor 

Endereço 

N° Banco 

PREGÃO ELETRÔNICO No  00001112019 SMS 

RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EM' 

RUA NILO PECANHA, 84•CENTRO - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP 45000730 

237 	NO Agência 13530 
N°  Conta 
	

1 
5993-5 

CNPJ 	j05.959.2551000106 

Telefone 
	7734242576 

nsflfl7-fl2 
Dotação 

Histórico 

26002601.1012200832.036.33903000000.02  

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 
COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA 

Vir. Total Unidade Qtd 
Código Especificação 

OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE OCULOS DE 

PROTEÇÃO - LENTE TRANSPARENTE, COM ARMAÇÃO E 
HASTES, REGULÁVEIS EM PLÁSTICO, VISOR TRANSPARENTE 
CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO UN 100,000 

00024835 COM PROTEÇÃO LATERAL E MAIOR VISÃO PERIFÉRICA, 
OFERECENDO MAIOR VISIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA 
IMPACTOS DE PARTFCULAS VOLANTES FRONTAIS. , LENTES 

QUE POSSUAM TRATAMENTO ANTI RISCOS. 

Item 
	

Lote 

00001 00053 

Total Geral 

Vir. Unitário 

3,39 339,00 

339,00 

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE 

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA. 

Condição de Pagamento: 

Prazo de Entrega/Execução: 

Observações: 

1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido. 
2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino. 
3 - Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s). 
4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias. 

Vitória da Conquista, 23 mar 2020 
Emitido por CLÃ 00/O CORREIA DA COSTA em 2310312020 às 15:13:19 

Praça Joaquim Corres, 55-Centro - Fone: (77) 3424 -6500 CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - BA - home. w'.pmvc.ba@gov.bí 

O dia(s) 
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UN 
1.000,00 

o 
1,20 

   

1.200,00 

    

UN 
2.000,00 

o 
2,40 

   

4.800,00 

   

    

'1 

373,20 UN 40,000 9,33 

 

          

-I 

          

UN 
1.784,00 

o 
4,50 

   

8.028,00 

 

           

UN 610.000 4,68 2.854,80 

    

Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Solicitação de 
14° 00099412020 1/3 

      

I000111 M5I2019  

      

    

000080012020 

 

Processo 01609912020 Empenho 
Termo 

    

       

       

Órgão 
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Fornecedor 

PREGÃO ELETRÔNICO N°  000014/2019 SMS 

RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 	
CNPJ 	I05.959.2551000108 

corrieralLicitação  

RUA NILO PECANHA, 84- CENTRO -VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP 45000730 

237 
	

NO Agência N°  Conta 	 Telefone 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÀO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 
COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA 

26002601 1012200832.036.33903000000.02 
- 	 Ficha-Fonte 20363002-02 

 13530 
7734242576 

00002 

00003 

ÁLCOOL 70% LIQUIDO - FRASCO COM 1 LITRO ÁLCOOL 70% 

LIQUIDO -  FRASCO COM 1 LITRO, EMBALAGEM PLÁSTICA 

00001 00001 00032355 

Item Lote Código 

00004 00002 00032702 

00005 00002 00032703 

00001 00026572 

00001 00014284 

Especificação 

ACUA SANITÁRIA AGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO, A 
BASE DE HIPOCLORITO DE 50Db, COM TEOR DE CLORO 
ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5 % PIP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 
LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, 
MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE 
VALIDADE NAO INFERIOR A 06 MESES E REGISTRO NO 
MINISTERIO DA SAUDE. 

HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. 
10000 PPM EM EMBALAGENS DE 1 LITRO COR OPACA; 

HIPOCLORITO DE 50Db 5% HIPOCLORITO DE 50010 5% EM 
EMBALAGENS DE 5 LITROS, COM TEOR DE CONCENTRAÇÃO 
DE CLORO ATIVO 12%, ODOR CARACTERISTICO, COR 
AMARELA, PERFEITA SOLUBILIDADE EM ÁGUA, SOLUÇÃO 
PREPARADA COMO MATERIALDEVE SER LIMPIDA, 
TEMPERATURA AMBIENTE AO ABRIGO DA LUZ, 
ACONDICIONADO EM BOMBONA PLÁSTICA COM TASMPA DE 
SEGURANÇA VALVULADA, ROTULO COM N° DE LOTE, DATA 
DE FABRICAÇÂONALIDADE FÓRMULA E PROCEDÉNCIA. 
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA  
ÁLCOOL 70% GEL - FRASCO COM 500 ML ÁLCOOL 70% GEL 
- FRASCO COM 500 ML, EMBALAGEM PLÁSTICA COM DADOS 
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCADO FABRICANTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE NÃO 
SUPERIOR A 01 (UM) ANO E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA 

ANVISA/MS. 

Unidade 
	

Qtd 
	

Vir. Unitário 
	Vir. Total 

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE 

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA. 

Condição de Pagamento: 

Prazo de Entrega/Execução: 

Observações:  

1 - o fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido. 
2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino. 

3 - Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s). 
4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias. 

O dia(s) 

Vitória da Conquista, 23 mar 2020 
Emitido por CL.4U010 CORREIA DA COSTA em 23/03/2020 ás 15:00:45 

Praça Joaquim Correa, 55-Centro - Fone: (77) 3424 - 8500 CEP 46040-150 - Vit&ia da Conquista - BA - home: w.pmvc.ba@gov.br 
 

Endereço 

N° Banco 

Dotação 

Histórico 



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Solicitação de Forneci mento/Liqu i dação 
NO 000994/2020 	 213 

Processo 01609912020 j 	Empenho 
000080012020 Termo I000111SMSl2019 

Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Compra/Licitação PREGÃO ELETRÔNICO N°00001412019 SMS 

CNPJ 	105.959.255kr000108 
Fornecedor RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 

Endereço RUA NILO PECANHA, 84- CENTRO -VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP 45000730 

N- Banco 237 N°Agência 13530 1 
N° Conta Telefone 7734242576 

20363002-02 
Dotação 26002601.1012200832.036.33903000000.02 	

Ficha-Fonte 

COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCADO 
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE 

OU NOTIFICAÇÃO NÃO INFERIOR A 0 (UM) ANO E REGISTRO 
NA ANVISPJM& 

00006 00013 00026565 

ESPONJA DE LÃ AÇO CARBONO ESPONJA DE LÁ AÇO 
CARBONO,DE TEXTURA MACIA, ISENTA DE SINAIS DE 
OXIDAÇÃO, EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS SELADOS E 
COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE; COM 
DATA DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 01 (UM) ANO, PESO 
LIQUIDO E NÚMERO DE UNIDADES E INFORMAÇÕES EXIGIDAS 
PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. PCTES COM 8 UNIDADES; 

UN 
2.158,00 0,96 2.071,68 

00007 00013 00001540 

ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE EM ESPUMA 
DE POLIURETANO OU SIMILAR E FIBRA SINTÉTICA COM 
ABRASIVO, DIMENSÃO DE 75XII0MM, EMBALADAS 
INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES. 
EMBALAGENS CONTENDO DADOS DO PRODUTO E 
FABRICANTE; PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR AGI (UM) 
ANO E DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

UN 
2.00 ,00 

O  
0,40 800,00 

00008 00017 00031073 

PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO, 02 DOBRAS, BRANCO, SEM ODOR, TEXTURA 
COM RELEVO SENSIVELAO TATO(GOFRADO), 100% FIBRA 
CELULOSICA VIRGEM, NAO RECICLADO, LARGURA MINIMA 
23CM, COMPRIMENTO MINIMO 26CM E MAXIMO 27CM, 
GRAMATURA MINIMA 29G1M2 . CONTENDO 1000 FOLHAS 

PCT 
4.000,00 

o 
7,24 28960,00  

00 o 09 O 8 00 1 76 00032 	2 

PAPEL HIGIÉNICO 30MTS X 10CM FARDO Cl 64 ROLOS. PAPEL 
HIGIÊNICO3OMTS XI0CM ALTA QUALIDADE, F 
SIMPLES, GOFRADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE 

- 

FARDO Cl 64 ROLOS. (NÃO PODE SER PAPEL RECICLADO) 

P T C O 	O 10 	00 2 4,60 4 	O 2. 60, O 

00010 00027 00018288 

SABAO EM P0 COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, 500G 
SABAO EM P0, COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, 
CONTENDO NA COMPOSICAO AGUA, CORANTE E 
BRANQUEADOR OPTICO. EMBALAGEM: CAIXA COM 500 O, 
COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, 
PRAZO DE VALIDADE E COMPOSICAO QUIMICA, O PRODUTO 
DEVERA TER REGISTRO OU NOTIFICACAO NA 

UN ' 
1 000' 00 

o 
2.30 2.300,01 

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE 

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA. 

Condição de Pagamento: 

Prazo de EntregaIExeCUÇãO 

Observações: 

1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido. 

2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino. 
3 - Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s). 
4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias. 

Vitória da Conquista, 23 mar 2020 	
Emitido por CLAUDIO CORREIA DA COSTA em 23/03/2020 às 15:00:45 

-1 

.1 

O dia(s) 

Praça Joaquim Correa, 55- Centro - Fone: (77) 3424 - 8500 CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - BA - home: www.pmvc.baIgoV.br  



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Solicitação deFornecimento/Liquidação 
N°000994/2020 

- 

b 

3/3 

Processo 016099/2020 Empenho 000080012020 Termo 	10001115M2019 

órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Compra/Licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 000014/2019 SMS 

Fornecedor RIOS UMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP CNPJ 05.959.25510001-08 

Endereço RUA NILO PECANHA, 54- CENTRO - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP 45000730 

N°  Banco 237 
j 	

l'J° Agência 13530 	
N°  Conta j5993-5 	Telefone 7734242576 

Do ação 26002601.1 012200832.036.33903000000.02 
Ficha-Fonte 20363002-02 

ANVISPJMINISTERIO DA SAUDE 

Total Geral 
-  53.847,68 

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE 

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA. 

Condição de Pagamento: 

Prazo de EntregaiExeCUÇãO: 

Observações 

1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido. 
2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino. 
3 - Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s). 
4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias. 

Vitória da Conquista, 23 mar 2020 	
Emitido por CLAUDIO CORREIA DA COSTA em 23/03/2020 às 15:00:45 

O dia(s) 

Praça Joaquim Correa, 55-Centro - Fone: (77) 3424 - 8500 CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - BA- home: wpmVc.ba@90V.br  



Vitória da Conquista, 2 mar 2020 Brnitido por ALVARA PRISCILA RODRIGUES MOREIRA COQUEIRO em 02/0312020 Ôs 13:53:18 

Item Lote 

Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

Solicitação de 
N° 00064012020 

000088-SMSI20I9 

00491212020 Empenho 000058012020 Termo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°  00001112019 SMS 

ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA. 
CNPJ 02.990.91210001-83  

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO. 733 - CENTRO - GU,4IAWBI - BA - CEP 46430000 

001 
   1 	

N- Agência 0923-7 N°Conta 	12266-6 	Telefone 	17734512913 

26002601.10301 olic12.037 
Ficha-Fonte 	1203730141-141  

33903000000.141 
SOLICITAÇÃO DA 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, EM ATENDIMENTO 
DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
RECURSO DO EMS (ATENÇÃO BÁSICA - REPASSE FEDERAL) - ENTREGA ÚNICA 

CUSTEADO COM 

Código Especificação 
Unidade Qtd Vir. Unitário Vir. Total 

00032347 
ÁCIDO ACETICO A 5% ÁCIDO ACÉTICO A 5% PRONTO PARA 
USO COM REGISTRO NA ANVISA ACOMPANHADO DA FICHA 

TÉCNICA E DE SEGURANÇA. 

P -S 15,000 

25,000 

IQ,66 

48,00 

159,90 

1.200,00 

230,00 ooOOallS  ACUA DESTILADA 
LT 

00032351 
ÁLCOOL A 96% 	FRASCO COM I000M1- ÁLCOOL Á 96% 

FRASCO COM 1000ML. COM  CERTIFICAÇÃO DAANVISA 
UN 50,000 4,60 

00012621 
ÁLCOOL ETÍLICO 70% FRASCO COM I000ML ALCOOL 
ETILICO 70% FRASCO COM 1 000MI. 

ERS 
1.250,00 

o 
5,10 6.375,00 

00012647 

EQUIPO MACR000TAS 
(20GTS/ML DE 
GOTEJADOR FLEXIVEL 
PVC CRISTAL, 
MACROGOTAS. 
ATÓXICO, APIROGÉNICO, 
FLEXIVEL COM 

MULTIVIA: 
SOLUÇÃO) EQUIPO 

(200TS!ML 
TIPO USO PINÇA 

EMBALADO EM 

FILTRO, RESPIRO 
DESCARTÁVEL, 

GOTEJADOR FLEXIVEL 
MACROGOTAS MULTIVIA: 
DE SOWÇÂO), MATERIAL 

ROLETE E TAMPA, 
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 

ESTÉRIL CÂMARA 
DE AR, TUBO FLEXIVEL 1,5 

CONECTOR UNIVERSAL. 

UN 
1.0D0,00 

o 
0,83 830,00 

1.310,00 

83,00 

METROS, INJETOR LATERAL. Y- 

00012648 

EQUIPO MICR000TAS 
SOLUÇÃO), MATERIAL 
EQUIPO MICR000TAS: 
SOLUÇÃO), MATERIAL 
TAMPA, MACR000TAS, 
CIRÚRGICO, 
ESTÉRIL, CÂMARA 
TUBO FLEXIVEL 
CONECTOR UNIVERSAL. 

GOTEJADOR 
FLEXIVEL, 
GOTEJADOR 

PADRÃO (200TSIML DE 
TIPO USO PINÇA ROLETE 

PADRÃO (20GTSIML DE 
TIPO USO PINÇA ROLETE E 

EM PAPEL GRAU 
DESCARTÁVEL, 

FILTRO, RESPIRO DE AR, 
INJETOR LATERAL - '1'- 

io% I000ML - FORMOL 10% 
DE 1000ML, DESTINADO A 

CONTENDO 
PROCEDÊNCIA, 

EMBALADO 

PEÇAS 	HISTOLÓGICAS, 

UN 

LITRO 

1.000,00 
O 

10,000 

1,31 

8,30 

FLEXIVEL 

ATÓXICO, 	APIROGÉNICO, 
FLEXÍVEL COM 
1,5 	METROS, 

I000M1- FORMOL 
EM FRASCO 

DADOS DE IDENTiFICAÇÃO, 
00032418 

FORMOL 10% 
ACONDICIONADO 
FIXAÇÃO 	DE 
EXTERNAMENTE 

Local de Entrega: DIRETORIA DE ATENCAO BASICA 

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q-(QUANTIDADE) SOLICITADA 

Condição de pagamento:  

Prazo de 	y ga/EXeCUÇàOt O dia(s) 

Observações:  

1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido. 
2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino. 

3 - Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s) 
4- Ordem de Compra com validade de 60 dias. 

Praça Joaquim Correu, 55 - Centro - Fone: (77) 3424 8500 CEP 45040-150- Vitória da Conquista - BA -home: www.pmvc.ba@goV.br 
 

Processo 

órgão 

ComprülLicituçã0  

Fornecedor 

Endereço 

N° Banco 

Dotação 

Histórico 

00001 

00002 

00003 

00004 

30005 

00005 

0000? 

4S' 



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da conquista 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

fljtaÇãO de 0flØCimeflt01U ° 
N° 00064012020  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

PREGÃO ELETRÔNICO N°00001 112019 SNIS 

SSENUISL 	 - - 	 BA - CEP 46430000 
AVENIDA BARÃO 00 RIO BRANCO, 733. CENTRO - GUANAWBI 

	

1 

26002601.1030b00812037.3390300  0000.141 

LOTE E VAUDADE. O FORNECEDOR DO PRODUTO DEVE 
APRESENTAR: A) LAUDO QUE COMPROVE O PH DO 
PRODUTO ENTRE 3,0 E 5,0; 8) LAUDO QUE COMPROVE A 

D
ENSIDADE DO PRODUTO DE 1,0000 À 1,1000 GJCM3 

d Entrega:  1:T0 NTIDADE,SOLICITADA 

condição de Pagamento 

Prazo de 	ga1EXeCUÇ80 O dia(s) 

paóeSi 

1 - o 
fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido- 

2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade rio destino 

3 - Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s)- 
4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias. 

Vitória da Conquista. 2 mar 2020 

Praça Joaquim Coríca, 

Emitido porAL VARA pRlSCf1A 
RODRIGUES MOREIRA COQUEIRO em 02/0Y2020 às 13:53:18 



26.2 

ÁCIDO ACÉTICO a 5% pronto para uso com 
registro na ANVISA acompanhado da ficha 

técnica e de se:uranca MARCA: FACILIMPE 
ACUA DESTILADA, LIQUIDA, INCOLOR E 
INODORO, AMPOLA DE 10 ML, CAIXAS 
COM 200 UNTIDADES. MARCA: ISOFARMA 
Alcool à 96% frasco ecim 1 000ML. Com  

certificação da ANV1SA. MARCA: 
CICLOFARMA 
Álcool étilico 70% frasco com 1 000ML. Com

. 

certificação da ANVISA. MARCA: 
C1CLOFARMA 
EQUIPO MACR000TAS MULTIVIA gotejador 
flexível (20gts/mI de solução), material PVC 
cristal, tipo uso pinça rolete e tampa, macrogotas, 
embalado em papel grau cirúrgico, atóxico, 
apirogênico, descartável, estéril, câmara flexível 
com filtro, respiro de ar, tubo flexível 1,5 metros, 
haj etor lateral - y- conector universal. Com  

certiflc ão da ANVISA. MARCA: TKL 
EQUIPO MICROGOTAS gotejador padrão 
(20gts/m1 de solução), material flexível, tipo uso 
pinça rolete e tampa, macrogotas, embalado em 

papel grau cirúrgico, atóxico, apirogênico, 
descartável, estéril, câmara flexível com filtro, 
res'iro de ar, tubo flexível 15 metros 	

etor 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

Secretaria Municipal de Saúde 
Rua Rotary Club, n°  69, centro 
Telefone. (77) 3429- 7410 17412 

e-rnaih 

Licita o: 
Aplicação:  

Local para 
Entre 
Sessão de 
Abertura: 

a: 

R$ 159,90 

R$ 1.200,00 

R$ 10,66 

R$ 48,00 

ES 230,00 

fl 6.375,00 

R$ 4,60 

R$ 5,10 

50 

1.250 

1.000 R$ 0,83 R$ 830,00 

P5 1.330,00 ES 1,31 1.000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Saúde 
www. pmvc.ba.g0V. br 

COMPROMISSO DE 

Para: 

DE: 	Prefeitura Munie- 
s0LTC1T A Ão DE poRNECIMENTO' EXECU 

CNPJ: l4.239.518/0°1°° - bise. Estadual Isento 
Endereço: praça Joaquim Correia, 55 - Centro - CL?: 45.040-90 1 Vitória 

flabia 
Telefone: 

(77)34248515/8516 - Fax: (77) 3424 3518 

.. 
Pre ão Eletrônico no 011/2019 SMS 

PRODUTOS jgviÇQS LICITADOS 

ESSENCI MEDICAMENTOS LTDA EPP 
CNPJ: 02.990.91210001-83 

DBJETO FORNECIMENTO DE MATERIALAMBULATOL 
uista 

Ão: o ai de Vitória da Con 00640/2020 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

da Conquista - 

À+& siw 088/2019 SMS 

DIRETORIA DE ATENÇÃO BASICA Vitória da Conquista - Bi 
Almoxarifado Central - Av. Filipinas, 269, Jurema - 

	Bahia CEP 45.023-300 

Telefone: -17)3422-8217 -3422-826  

Vitória da Conquista, 27 de março de 2019. 

LOTE 

4 

5 

ITEM 

4.1 

5.1 

7.1 

7.3 

26.1 

(77)3451-3549 ma,'d- 

580/2020 

ORDEM DE COMPRA 
110/2020 

Fone/Fax:  
Eivail 

EMPENRO 

26 



PREFEITURA MUNICIPAL DÊ VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Saúde 
w.pnivc.ba.goV.I» 

lateral - y- conector universal. Com 
 certificação da 

ANVISA.MA1ICA: TKL 
FORMOL 10% ioOOML 	Formol 10c 
acondiciOnt0 em frasco de 1 000ml, destinado a 
fixação de peças histológicas, contendo 
externamente dados de identificação, procedência,  

lote e validade. O fornecedor do produto deve 
apresentar: a) laudo que comprove o PH do 
produto entre 3,0 e 5,0; b) laudo que comprove a 
densidade do produto de 1,0000 à 1,1000 gtcm3; 
MARCA: FACILIMPE 

36 

R$ 8,30 ES 83,00 

iJtiZ.Ô SER FORNECIDAS AS 

çiáusulaPdmeiEa'- ØND1ÇOES GEBAI 

1.1. 
Este documento substitui o contato nos termos do artigo 62, § 

40 daLei Federal 110  8.666/93, tendo 
prestação dos serviços licitados. Caso haja qualquer 

validade para fornecimento dos  itens ou da  

discordância OU necessidade de esclarecimentos
quanto ao objeto licitado, o 

FORNECED01RESTADOR DO SERVIÇO terá o prazo de 05 dias úteis, contado do recebimento 
desta, para requerer os ajustes, fazer recursos e/ou os esclarecimentos necessários. 

1.2. A entrega dos materiais, objeto deste compromisso de fornecimento/ serviço, será realizada, de forma 

única, no prazo 
de até 15 (quinze) dias contados do recebimento deste pela empresa licitante. 

ão entregues no Almoxarifado Central -Av. Filipinas 269, Jurema -Vitória 
1.3. Os materiais ou serviços ser  

da Conqui sta Bahia - CE? 45.023-300. 
mpanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações aqui assumidas o(a) 

1.4. Fica designado para aco  
servidor(a) J1JLIETW ROSA , matricula n°. 244124, JULIANA GOMES RIOS, matricula no. 24194-3, 

especialmente designada, ou quem a esta substituir; 

ISA inexecução, total ou parcial, deste termo ensejará a sua rescisão conframal, com as consequências 
previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 e no edital de licitação, garantido todos os direitos inerentes a 

Administração Pública. 

1.6.0 presente 
 termo terá vigência a par do seu recebimento pelo FORCEDORESTADOR DO 

SERVIÇO, até 60 dias após o entregae aceitação definitiva do objeto. 

anterior, o fornecedoríPrestador do serviço fica vinculado para efeitos de 
1.7. Não obstante o prazo  to sendo responsável pela reparação, caso apresentem defeito ou algum vicio. 

garantialvalidade do obje  

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO 

Pelo fornecimento /serviço dos materiais licitados, objeto deste termo de compromisso, o Município pagará ao 
Fornecedor, o valor total infoimado na respectiva Planilha, estando incluso neste preço todos os custos, tais 

como: impostos, taxas, descargas, [Tetes e etc. 

Secretaria Municipal cio Saúde 
Rua Rotary Ckjb. n° 69, Centro SECRETARIA MUNICIPAL DE 

Telefone: (77) 3429741O/7412  SAÚDE 
e-mail;  Vcitação.saudeVc@9maitm  



SECRETARIA MUNICPALDE 
SAUDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de saúde 

www.pmvc.90  
• -  

direitode recolher e/ou reter,no valor pago, tributos que sejam de sua 

2.2. O pagamento será efetuado em 
até 30 (trifliIU3, contasda data da entrega da respectiva nota 

fiscal, emitida de acordo com este respectivo documento 
e após a liquidação da despesa. 

2.3. A nota fiscal deverá vir acompanhada das seguintes certidões: 

2.3.1. Certidão previdenciá1 ia 
2.3.2. Certificado De Regularidade Do FGTS - CItE 

2.3.3. Receita Federal C Divida Ativa 

2.3.4• Receita Municipal 
2.3.5. Receita Estadual 
2.3.6. Certidão Trabalhista

RNF 

Constituem obrigações do FornecedoTí15tad0f do Serviço: 

3.1. Substituir os produtos/servk05 mesmo que entregues e aceitos, desde que comprovada a existência de 

má-fé do fornecedor ou condições inadequadasde transporte, bemcomo, 

vícios de qualidade ou quantidade,  
alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade; 

promisso de 
3.2. Responsabilizar-se pela 

xecuçã0 do com 	
observando  todas as 

condições estabelecidas neste instrumento, e
speçialmete as cláusulas primeira e segunda;  

3.3. Assumir inteira responsabilidade Civil, Pena e Administrativa por danos e prejuízos que usar, por 
dcseumprimetlto, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste 'ris monto; 

isso de íornecíiiient0/5 '90 as condições de habilitação e 
3.4. Manter, durante toda a ccuÇàO do comprom  
qualificação exigidas na licitação. 

33. O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos relivoS à 
regularidade de Cadtment0, 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAD, 
durante todo o procedimento 

1icítatór1, bem como 
durante o período de fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos 

compromissos assumidos. 

Cláusula 1 uarta - DA VINCULA ÃO AO EDITAL E À ATA DE REGISTRO DE PRE OS 

lnte&am o presente listnmeflto, como se nele estivem na integra transcritas, as cláusulas, vendições e 

espec
ificações estabelecida no Edital do processo licitatório referido no preambulo deste compromisso de 

fornecimdfltoISt90 bem como todos os seus anexos, em especial a Ata de Registro de Preços 

respectivamenterelacionadas a Proposta da CONTRATADA. 

2.1. O Município se reserva respoflsáV6l 	

a) dias, 

substituto o  tributário; 
competência ou dos quais seja  

O: 

Secretaria Municipal de Saúde 

Rua Rotary Chjb, 
C 69, Centro 

Telefone (77) 3429- 7410 /7412 

e.ma 



- 10 CORRE DA COSTA 
Coou!. Apoio Téc. Adnti1liSt'aft'o 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de saúde 

Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Con.quia - BA, para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões mais especial que s4. 

oriundas do presente Termo, com 
renuncia expressa  de qualquer  Outro por  

E, por estarem assim ajustados assinam o presente 
COMPROMISSO DE FORNEC ENTO, 

a 

Coordenação de Apoio Técnico ÀdmifliStratWo, e o Secretário Municipal de Saúde, mantendo todas as 
cláusulas constantes ao anexo do Edital do Pregão Eletrônico n° 011/2019 SMS, em 03 (três) vias, de igual 

teor e forma, para que produzamos 
seusiurídicos e legais efeitos. 

Vitória da Conquista - BA, 02 de março de 2020. 

-t — 

Ã1LiÏÁNDR6 NA CIMENTO COSTA 
seç4tário)VtuttkiPM de Saúde 

secretaria Municipal de Saúde 
Rua Rotary Club, n° 69, Centro 
Telefone. (77) 3429- 7410 17412 

e-maiL 



IS 	 dio-sogua sraú ~Ou deÇ iLiÜO nQipwats .Srwa fiiemd & 

M Grnad A1moxadM SauS <a 

Prezado(a) Br(.0,):Bani dia, Segue anexo soflcRação de Fornecimento 1Uqiddaçio 

ri0  004 0071202* referente a Ordqm, Ido  compra 23$ , para conhecimento e 
providências. 

27 de março de 2020 12Ae 

Pata Air~lfadoSaLde cstdSUSw rnitsoffi> 

Soa tarde, pmuidos Infelizmento estamos nm esooproduqâ em om"tw. e wErnos prazo pail :nosmUzar a 
a tassa oruprosa & até 6U dias dSt a 

... iatSS 



Furidó Municipal de Saude de Vitoria da Conquista 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

501;citaçO de FoirnecimentoXiquidação  

N°001007!2020 

Empenho 
	000081412020 

órgão 	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 

 

001 	NOAnC/a 1698-5 
	 PF Conta 
	10573-2 

25002601 .tOl 2200832.o36.3asaa000000.OZ 

FORNECIMENTO DE 
MATÉRIAL AMBULATORIAL EMATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A 
COVIO 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA  

Compra/Licitação 

Fornecedor 

Endereço 

N°80000 

Processa 	10113)08912020 

EIRELI - EPP  

RUA HELENA SIGATON, 615- CENTRO - CAIBI - SC - CEP 85883000 

PREGÃO ELETRÔNICO No 0000i112019 SMS 
DENTAL 4tIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES 

Termo 00086-SMS12019 

CNPJ 26.24063210010 

Telefona 4935480582 

Ficha -Fonte 20383002.02 

Dot@ou  

Histórica 

Especifica 950 

M SCAÃA bESCARTAVEL TRIPLO FILTRO MÁSCARA 
DESCARTÁVEL TRIPLO FILTRO - DUPLA FACE D

"'198 1 8% 

DE RETENÇÃO SACTERIOLÓGIQA. ATÓXICA! 1000/ 
POLIPROPtLEN0 BRANCA. Ci TRÊS CAMADAS, FILTRAÇÃO DE 
PARTÍCULA SUPERIOR A 0.3 MICRA HIPOALÉROICA, COM 
FILTRO ANTI - EMBAÇANTE. CONFECCIONADA C/MATERIAL 
LEVE, SUPORTE NASAL QUE PERMITA AJUSTE ADEQUADO 
AO ROSTO DE ALUMINIO LEVE, FLEXÍVEL, NÃO TRAUTMTICO, 
BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS,COM ELÁSTICO 
EMBALAGEM C/ DADOS DE iDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA 

MASCARA N°95 MASCARA N°95 

Total Geral 

28.957,50 

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE 

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q4UANTIDADE) SOLICITADA 

Condição de Pagamento: 

Prazo de EntrsaEXeCU0 O dia(s) 

Observacões;  

- o fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido- 

2 ~ 

edido.

2- O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino. 

3-Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) t4Fs). 
4- Ordem de Compre com validade de 60 dias. 

Vitória da Conquista, 23 mar 2020 
Emitido por CLA UDIO CORREIA DA COSTA em 23103/2020 às 15:15:4 

Praça JuaUim Correo, 55 .  Centro - Fone: (77) 3424 - 8500 CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - BA - nome: 	
.pmvc.ba©9OV.br 



• 

TO A ̀ UIVA 
AplicaÇ0 

Local para 
Entre a: 
Sessão de 
Abertura 

LOTE 

52 

ç1ãsula Primeira  - Ua 

l.LF 	documento substitui o contrato 
nos 

 termos do adigo 62, § 40 da Lei Federal n° 8.666193, tendo 
.1.' an:irnç Licitados Caso haja qualquer 

SLC  

52.1 

validade para fornecimento dos itens ou. da prestação 

discordância OU n
ecessidade de esclarecimeilWs quanto ao objeto licitado, o 

FORNECEDOR/PnSTADOR DO SER\T1ÇO terá o 
prazo de 05 dias Úteis, contado do recebimento 

justes fazer recursos elou os esclarecimentos necessários. 
desta, para requerer os a  

DIRETORIA ADMINIS .023-3 00 
269, jurema 

Telefone: 77 3422-8217 - 3422-8260 

Vitória da Conquista, 27 de março de 2019 

PRODUTOS / SERVIÇOS LICITADOS 
ÁRO MÁS ADESCARTAVE11RLOIll 

- dupla face, BFE ei 98,8 % de retenção 

©teriológiCa, atóxica, 	1 000/ 	poliproPilCflO 

branca, ei três camadas, filtração de partícula 

superior a 0.3 micra,  WPoalélglca3 com filtro anti - 

embaçante, confeccionada cimatedal leve, suporte 2000 	R$ 11,09 

nasal que permita ajuste adequado ao rosto de 
aluminio leve, flexiv&, no traumático, bordas 

devidanlente acabadas, coM elástico. Embalagem 

ei dados de 	
tificaÇão e proced&ieia. MARCA: 

MEDIX 
Máscara N' 95. MARCA; DESCARPAC 

CD 
1 
 AS 

1 . 
 AS 	 ES INDICADAS NO CAMPO 

DAS t1n1TflUNWS GERAIS 

1H 5,16 

11$ 2&951a 
UANTIOADE SOLICITA 

VALOR VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

R$ 22.180,00 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 1 
SAÚDE 

Secretaria MunidP& de saúde 

 

COMPROMISSO DE FORMEC!MTJ° 

DENTAL fflGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS Fone/Fax 

Para: 
	

HOSPITALAR ElRELI 	
Email 

CNN: 26.240.632/0001_16 

OBJETO'. FORNECINTO DE MATERiAL AMBULATOL 
.ruraMunicioaldevItúr14 da 2 

5 fCTTÁÇAO DE FORNECIMEflO' 	
QUÇAO: U10()7/2020 

cNPJ: 14.239.57810001 	- fase. EstaüU&d Isento 
CE?: 45040-901 Vitória da Co 

	

ndereç0 Praça Joaquim Correia, 55 - Centro - 
	

nquista 

Bahia 77) 48516 
SECRE 

	

TA 	
DE SAUDE - SMS 

(49)3M8-0552  

ORDEM DE COMPRA 
239/2020  

Secretaria Municipal de saúde 
Rua Rotar)? Club, n°69 Centro 
Telefone (77) 3429- 7410/7412 

e-mail: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria MunidP& de Saúde 

www.pmV90tt 

- 

1.2. A entr

ega dos materiais, objeto deste compromlSSO de fomecSt0/ serviço, será realizada, de forma 
ela empresa 

única, no prazo em até 48 horas contados do recebimento deste p 
	licitante. 

1.3. Os inateriS ou serviços serão entregues rio Almoxarifado 
Central -A-V _ Filipinas, 269, Jurema 

- Vitória 

da Conquist Bahia - 
CEP 45023-300. 

.4. Fica 
designado para acoinpih e fiscalizar o emnpdmento 

das obrigações aqui assumidas o(a) 

servidor(a) JULIANA GOMES RIOS, matricula n°. 04241943, especialmente designada ou qu a 
em  

esta substituir;  

15. A jexecuça0, total ou parcial, deste term
o en&eia a sua rescisão contratual, com as consequências 

previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 O no edital de licitação, garantido todos os direitos inerentes a 

drniniStfaÇ-0 Pública. 

1,6.0 presente termo terá vigência a partir do seu recebimento pelo FORECEDOPRESTADOI& DO 

RVIÇ0, até 60 dias após o entrega e aceitação defmitiva do objeto. 

1 ,7.ãO obstante o prazo 

 
anterior, o fomecedOr/P5tad0t - do servi 

fica vinculado para efeitos de 

garanfi&Vali 	
do objeto sendo responsável pela repara$O, caso apresentem defeito ou algum vício. 

ME 

Pelo f00 jinentO/5eMÇ0 dos materiais !itados, objeto deste tenflø de 
comprOmisSo o Município pagará ao 

Fornecedor, o valor total infounado na respectiva planilha, estando incluso neste preço todos os custos, tais 

como: impostos, taxas, descargas, fretes e etc. 
hei' e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua 

li. O Municipio se rese 
conWetênc ou dos quais seja o 

 direito de recol 
a responsável Ou substituto tibutário; 

2.2. o pagamento será efetuado em 
até 30 (Sta) dias, a contar da data da 

entrega da respectiva nota 

fiscal, emitida de acordo com cate respectivo documento e após a liquida~O da despesa. 

2,3. A nota fiscal deverá vir acompanhada das seguintes certidões 

2.3.1. Certidão Prevideneiár ia 
2.3.2. Certificado De gegularidado Do FGTS 

.. CRF 

2.3.3. Receita Federal e Dívida Ativa 

. 23.4. Receita Municipal 
2.3.5. Receita Estadual 
2.3.6, Certidão Trabalhista 

Cláusula Tercei - -- 

DAS OBRGAW DO FORNECED01UPRESTADOR 
DO 

SERVI 
0: 

tad0 do ServiçO 
Constituem obrigações do F

ornecedor R5  

3.1. Substituir os produtos/servÇ05, mesmo que entreg
ues e aceitos desde que comprovada a existência de 

vícios de qualidade ou quantidade má-fé do fornecedor ou condiçõ1 inadequadas de transporte, bem como, es  

alterações da estabilidade que 
comprometam a sua integridade; 

3.2. Responsabilizar-se pela 
execução do compromisso de 	

observando todas as 

condições estabelecidas neste instnmeflto, 
especiaimeIte as cláusulas primeira e segunda; 

5ecretaia Municipal de Saúde 
Rua Rctty aub, no 69, Çentro 
Telefone (77) 3429- 7410 /74t2 
e-mail: hdtaçO.SaudÕ@930m  

SCRETARA MUNICIPAL CE 



ÏO CORRFIA 3A COSTA 
d. Apoio Téc. Ad inistrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria MuniciPai de Saúde 

www.pmvc.b90v 

-- -.----. 

3.3. Assumir inteira responsabilidade Civil, Penal. e Admi
nistrativa por danos e prejuízos que causar, por 

descumPrimtflto, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste instrumento; 

M. Manter, durante toda a exeeuÇO do 
compromisso de forneCimto/5 t0, as condições de hbilito e 

qua1iticaç.0 exigidas; na licitação, 

33. 
O licitante fica obrigado a manter válidos todos os docum

entos relativos à regularidade de Cadastramento, 

no Sistema de Cadastrameflto Unificado de FornecedOres 
- 

SICAD, durante todo o Procedimento 
 

licitatório, bem como durante 
o penedo de fornecimento, recebimento do pagamento e 

execução dos 

compromissos assumidos. 

Cláusula ! narta - 
DA VINCULAAO AO EDITAL E À ATA DE REG STRO DE PRE OS 

Iiflegralfl o presente instrumento, como se nele estivem na integra transcritas, as cláusulas, condições e 

especificaçõ
es estabelecidas no Edital do processo iicitatório referido no p

reâmbulo deste compromisso de 

anexos, em especial a Ata de Registro de Preços 
fornecimento/serviço, bem como todos os seus  

respeetiVamente 

 
relacionada e a Proposta da CONTRATADA,  

Cláusula, Quinta — ~)0 FORO 
imitas  as dúvidas, conflitos ou omissões 

Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista 
- BA, para dir  

oriundas do presente Termo, cern renuncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja. 

por estarem assim ajustados, assinam o presente COMPROMISSO DE FORNECI LENTO, a 

0 
e o Secretário Municipal de Saúde, mantendo todas as 

Coordenação de Apoio Técnico Administrativo, 
cláusulas constantes no anexo do Edital do Pregão Eletrônico 

e 011/2019 SMS, uru 3 (três) vias de igual 

teor e forma, 
para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos. 

Vitória da Conquista - DA, 23 de março de 2020. 

-Pc 
AIJEXS '- RO NA, C1NT0 COSTA 

uoicipal de Saúde 

Secretaria Murtitip& de Saúde 
Rua Rota ry Club, o° 69 Centro SECRETARIA MUNICIPAL DE 

Telefone: (77) 3429- 7410 /7412  

e-mail:
SAÚDE 



COTAÇÃO EMERGENCIAL wr 
2 mensagens 

LEONARDO LE 

27/03/2020 
	

Crna COTAÇÃO EMERCFJCiAL MATERIAL COVID 

Leonardo Coy cleocoyqouveia©gmail.corn> 
Para: csmattosl 1©hotrnail,cam 

27 de março de 2020 às 11:04 

Solicito cotação para os itens anexos abaixo 

Aguardamos o retorno com a maior brevidade, tendo em vista que trata-se de 

processos pra atendimento de Liminares Judiciais por dispensa. 

Solicito caso algum tem não seja cotado pela empresa, que coloquem não cota, e a mesa seja 
encaminhada 

FAVOR ENCAMINHAS COTAÇ 5 SEPARADAS 

Leonardo Gou 
Setor Compras 

3 anexos 

COTAÇÁCI. 
158K 

ríj C0TAÇÃ02 - 
158K 

MATERIAL ( MASCARA 

MATERIAL COV!D.docx 

LCOOL)4ocx 

COTAÇÃO3 - i&1AT 
160K 

(AVENTAL OCULO DE PROTEÇÃO ).docx 

Tairo Pereira cairo.perejra@suportemedicarnentos com> 
Para: CLOVIS SILVEIRA MATTOS ccsmattosll@hotmaii.com  
vendas@suportemedicamentosm 

27 de março de 2020 às 11:42 
eocoygouveia©gmailcom, 

Bom dia, 

Segue anexo cotações solicitadas. 

Em sex.. 27 de mar, de 2020 às 11:05, CLOVIS SILVEIRA MAnOS <csmatto 	 i> escreveu: 

Enviado do Emaíi para Windows 10 

De: Leonardo Coy 

Enviado: Friday, March 27 

https://maiI.qoocIe.corn/rnajt/u/o?ik4b3f1  iben2&view=Pt&search=aiI&Perrnthdthread%3Ar 749o942a1l7734Qa2sl&QmpI=,flsga%sAr74Q(. 	112 



flíroP 
Setor de LLdoçôes e CoMpras 

+557? 34254450 

fios Qilvatra 
CNPJ 

Rua Ou hunnno Novas, n°09 Recre CER4CI)20-600 

27/03/2020 
	

Ginad - COTAÇAO EMERGENCIAL MATERiAL COVID 

aia: csmattosi1hoima.com  <cs iria ttosll ©ho 

Assunto: COTAÇÃO EMERGENCIAL MAftRAL MV 

lOtação ocuLada] 

Atenciosamente, 

3 anexos 

*r COTAÇÃOI W!ATEFUAL - fASCARAS E ALCOOL_.pcff 
233K 

'f COTAÇÂO2 - ATEFHAL C(YV!tD,pdf 
241K 

COTAÇÃO3 - MATESAL COV1D - AVENTAL E OCULO DE PROTEÇÃO _.pdf 
239K 

%3Ar-7$90942611773403251&simp!=msga%3At-749 	2/2 



LEONARDO LEO <ieocoygoUveia©gflfl0 

uede 1 Ame 
Consultor de Vendas 

nd01®5U:gJerfl 

901-i51Q G Ri 
d ffÍtït, cÕMiaO CEP: 7k25i:4 

1Jipecrne411r 

Fone; 62 
Rxia cis4, Efl. q d 

Paixào pela saúde 
VJ. Uifti: 

3010312020 	
Oniail - ORÇAMENTO 141818 

M Gmai 

ORÇAMENTO 141818 
1 mensagem 

Gerciel - Supermédica <vendaS01@SUPerm0di 00m >  

Para: Leonardo Coy <IeocoygouVeia@gmail.00m> 

30 de março de 2020 às 10:34 

Bom dia Leonardo, segue em anexo: 

As demais solicitações no atendemos no momento  

De: Leonardo Coy [rnaiIto:leoOOygOuveia@gmaomI 

Enviada em: sexta-feira, 27 de março de 2020 11:40 

Para: vendasOl@supermedica.com.br  

Assunto: COTAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

Solicito cotação para os itens anexos abaixo 

Aguardamos O retorno com a maior brevidade, tendo em vista que trata-se de 

processos para atendimento de Liminares Judiciais por dispensa. 

Solicito caso algum item no seja cotado pela empresa, que coloquem no cota, e a mesa seja 

encaminhada 

Atenciosamente, 

112 



30/0312020 

Leonardo Gouveia 

Setor Compras SMS 

Omail - ORÇAMENTO 141818 

2 anexos 

  

imageOOl .png 
92K 

141 818.pdf 
266K 

36* 
212 



GmaH 

COTAÇÃO EMERGENCIAL MATERIAL COVIO 
i mensagem 

LEONARDO LEO cleocoygouveia@gm  

27/03/2020 
	 Gmail - COTAÇÃO EMERGENCIAL MATERIAL COVIO 

Leonardo Coy <ieocoygouveia@gmail.com> 
	 27 de março de 2020 às 13:10 

Para: 8varmaceuUco©gmaiI.c0m 

Solicito cotação para os itens anexos abaixo 

Aguardamos O retorno com a maior brevidade, tendo em vista que trata-se de 

processos para atendimento de Liminares Judiciais por dispensa. 

Solicito caso algum item não seja cotado pela empresa, que coloquem não cota, e a mesa seja 

encaminhada 

FAVOR ENCAMINHAR COTAÇÕES SEPARADAS 

Atenciosamente, 

Leonardo Gouveia 
Setor Compras SMS 

Livre de vírus. www.avast.com. 

3 anexos 

COTAÇÃOI - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 
157K 

COTAÇÃO2 - MATERIAL COVID.docx 
158K 

COTAÇÃO3 - MATERIAL COVID (AVENTAL E OCULO DE PROTEÇÃO ).docx 

159K 

59 
111 



30/03/2020 
	 Omail - Cotação 

Ornail 

 

LEONARDO LEO <leocoygOUveia 

      

      

Cotação 
1 mensagem 

Jozy - Conquista Hospitalar <smv.financeirO@hOtmail.00m>  
Para: "leOCOygOUVeia©gmail.cOm" cleocoygouveiagma1I.00m> 

Bom dia! 

30 de março de 2020 às 09:46 

Segue cotação solicitada. 
Desde já agradeço a compreensão 
Qualquer duvida estamos a disposição. 

Atenciosamente, 

J0ZV- Auxiliar financeiro 

GONGUIS 
HOSPITAL 

McaitS OSokico e 

C.N.P.J: 19.841.791/0001-00 
Rua E, (Embira branca), 353- Felícia, Vitória da Conquista - BA. 

Fone: 77 3420-1210 E-mail: smv.finanCeirO@hOtmaittom  

De: João Carlos Sena <smv.faturamentO@hOtmail.Com> 

Enviado: segunda-feira, 30 de março de 2020 09:43 
Para: Jozy - Conquista Hospitalar <smv.financeiro@hotmail.com> 

Assunto: Scanner 

Atenciosamente: 

João Carlos Sena 
Farmacêutico - CRF/BA 8900 

cONOU1S  
.-I OS u -ra 

Medicamento, Odontologico e Mateflal ttosp; 

Rua E, 353 Lot. Vila Marina - Bairro Felicia, Vitória da Conquista - BA. 45.055-792 

Fone: 773420-1210 E-mail: smv.faturamento@hotmail.com  

Livre de vírus. www.avast.com. 
112 



3010312020 
	 Gmail - Cotaçø 

     

     

scanner.pdf 
1182K 

 

212 



27103/2020 
	 Gmail - COTAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

LEONARDO LEO <teocoygouve Gmail 

COTAÇÃO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
1 mensagem 

Leonardo Coy <teocoygouveiagmaiI.com> 
	 27 de março de 2020 às 11:40 

Para: vendas01@supermedica.00m.br  

Solicito cotação para os itens anexos abaixo 

Aguardamos o retorno com a maior brevidade, tendo em vista que trata-se de 

processos para atendimento de Liminares Judiciais por dispensa. 

Solicito caso algum item não seja cotado pela empresa, que coloquem não cota, e a mesa seja 
encaminhada 

Atenciosamente, 

Leonardo Gouveia 
Setor Compras SMS 

3 anexos 

COTAÇÃO3 - MATERIAL COVID (AVENTAL E OCULO DE PROTEÇÃO ).docx 
160K 

pn COTAÇÃOI - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 
158K 

íg COTAÇÂO2 - MATERIAL COVID.docx 
158K 



&maii 

COTAÇÃO EMERGENCIAL MATERIAL COVID 
1 mensagem 

LEONARDO LEO .cleocoygouveia 

2710312020 
	 Omail - COTAÇÃO EMERGENCIAL MATERIAL COVID 

Leonardo Coy <ieoCoygOuveiagmaiI.COm> 
	 27 de março de 2020 às 13:09 

Para: marcos.costa30@hotmail.COm  

Solicito cotação para os itens anexos abaixo 

Aguardamos o retorno com a maior brevidade, tendo em vista que trata-se de 

processos para atendimento de Liminares Judiciais por dispensa. 

Solicito caso algum item não seja cotado pela empresa, que coloquem não cota, e a mesa seja 

encaminhada 

FAVOR ENCAMINHAR COTAÇÕES SEPARADAS 

Atenciosamente, 

Leonardo Gouveia 
Setor Compras SMS 

Livre de vírus. www.avast.com. 

3 anexos 

COTAÇÂOI - MATERIAL (MASCARAS E ALCOOL).docx 
157K 

COTAÇÃO3 - MATERIAL COVID (AVENTAL E OCULO DE PROTEÇÃO ).docx 

159K 

COTAÇÃO2- MATERIAL COVID.docx 
158K 

1/1 



Gmail 

COTAÇÃO EMERGENCIAL MATERIAL COVID 
1 mensagem 

LEONARDO LEO <IeocoygoUVia 

27103/2020 
	 Omail - COTAÇÃO EMERGENCIAL MATERIAL COVID 

Leonardo Coy <IeoCoygouveia@gmail.00m> 
	 27 de março de 2020 às 13:10 

Para: smvcfarmaCeutiCO@gmail.00m 

Solicito cotação para os itens anexos abaixo 

Aguardamos O retorno com a maior brevidade, tendo em vista que trata-se de 

processos para atendimento de Liminares Judiciais por dispensa. 

Solicito caso algum item não seja cotado pela empresa, que coloquem não cota, e a mesa seja 

encaminhada 

FAVOR ENCAMINHAR COTAÇÕES SEPARADAS 

Atenciosamente, 

Leonardo Gouveia 
Setor Compras SMS 

Livre de vírus. www.avast.Com. 

3 anexos 

COTAÇÃOI - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).doCX 
1571< 

COTAÇÃO2 - MATERIAL COVID.docx 
1581< 

COTAÇÃO3 - MATERIAL COVID (AVENTAL E OCULO DE PROTEÇÃO ).docx 
159K 

1/1 



01/0412020 	 Yahoo Mali - COTAÇÃO DE 1NSLJMOS DE FORMA EMERGENCIAL 

COTAÇÃO DE INSUMOS DE FORMA EMERGENCIAL 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessrns@yahoo.com.br) 

Para: smviinanceiro@hotmaiLcorn 

Cco: csmattosll@hotmaiLcom; marcos.costa30©hotmaiLcorn; vendasol@supermedica.com.br; uigi@bnjusa.com; 

mpb5000@gmail.com; cs.med@hotrnail.com  

Data: terça-feira, 31 de março de 2020 18:21 BRT 

BOA TARDE, 

Gostaria de solicitar orçamento para aquisição de insumos anexo abaixo, gostaria de agradecer a 
compreensão por estar havendo mudanças nos quantitativos 

Caso não possa cotar favor encaminhar e-mail com •não cotamos 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÃO1 -MATERIAL ( MASCARAS [ALCOOL) (1).docx 

1608kB 

111 



01/04/2020 	 Yahoo Mau - COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSIJMOS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoo.com.br) 

Para: pabloleoni@repairsurgical.corn.br  

Data: terça-feira, 31 de março de 2020 15:52 RRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÃO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 

160.6k8 

111 



01/04/2020 	 Yahoo Mau - COTAÇÃO DE INUMO EMERGENCIAIS 

COTAÇÃO DE INUMO EMERGENCIAIS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoc.com.br) 

Para: produmed@gmail.com  

Data: quarta-feira, 1 de abril de 2020 08:17 BRT 

Segue solicitação de cotação emergencial de insumos 

OBS: caso no cote, favor colocar no e-mail que não cota o tem 

Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÃO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 

1607k 

1/1 



01/04/2020 	 Yahoo Mali - COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE iNSUMOS 

COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoacombr) 

Fara: brites©bFyusacom 

Data: terça-feira, 31 de março de 2020 14:43 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO ENIERGENCIAL POR DISPENSA 

035: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÂO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL)docx 

160!6kB 

1/1 



3110312020 	 Yahoo Mau - COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessrns@yahoo.com.br) 

Para: brites@bFyusa.com  

Data: terça-feira, 31 de março de 2020 14:43 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÃO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 

160 GkB 

111 



3110312020 	 Yahoo Mau - COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessms@yahoo.com.br) 

Para: pabloleoni@repairsurgicaLcom.br  

Data: terça-feira, 31 de março de 2020 15:52 BRT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÃO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 

O 6kB 



31103/2020 	 Yahoo Mali - COTAÇÃ OufP*lA AQUISIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL 

COTAÇÃO 001 PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA EMERGENCIAL 

De: 	Secretaria de Saúde Vitoria Conquista (cotacoessrns@yahoo.com.br) 

Para: csmattosll@hotmail.com; carla@qiffamiadistrihuidora.com.br; smv.financeiro@hotmail.com; 

marcos.costa30@hotmaiLcom; vendasol@supermedica.corn.br  

Data: terça-feira, 31 de março de 2020 13:52 ERT 

SOLICITO COTAÇÃO DO ITENS ANEXOS PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA 

OBS: CASO NÃO COTE FAVOR RESPONDER QUE NÃO COTA 

Leonardo Gouveia 
Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista 
(77)3429-7413 

COTAÇÃO1 - MATERIAL ( MASCARAS E ALCOOL).docx 

1574kB 

111 



03104/2020 	 https://autdigital.azevedobastos.not.brlhom&com prova nte?id=1424175 

REPÚbLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 	 - 	 '& Nes 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇOES E TUTELAS DA 	- CADE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Ter.: (83)3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http:/lw.azevedo bastos. not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da, Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC'f 2345-
XIK2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do sue do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, Única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03104/2020 15:14:48 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo como Art. 10, 100  e seus §§ 1°  e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou 
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httns://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1424175 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 02/01/2021 16:37:36 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20660201201629440395-1 220660201201629440395-9 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe3ef0f3be8a34631 cf6a9eccl ad 631 Se3c7SSalõõ2Tcd33b3ce32aael53aOb6f4g2oea2S4OSec77beegefca4a 
ea25e5c55390526b8ceddab11542847005ece 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMaWCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http :/lwww.azevedobastos - not. br  
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com es Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°  003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notaras e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://cc,rregedoria.tjpb.jus.br/selc-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/04/2020 15:19:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Ari. 10,  100  e seus §§ 10  e 20  da MP 220012001, mimo também, o documento eletrónico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou 
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:ilautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1424172 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 02/01/2021 16:37:32 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20660201201629430027-1 a 206602012016294300275 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n°  10.406/2002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94fOS7f2d6gfe6bcO5bbeSefØf3be8a346Sl cf6a9eccl aol 631 dcl e403bf9601 01 9175f5497dea60eea6f4920ea25403ec77bee9efce43e 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http ://www.azevedobastos . not. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigente&. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia podo ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada]  a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada]  sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, Única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/0412020 15:21:05 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 10. 100 e seus §§ 10  e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou 
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdioital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1466426 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sito até 18/02/2021 15:33:52 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20661802201533000914-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94fO57f2dGgfe6bcOSbbe3efOf3beBa34S3lcf6aSeccl ad 631 645f86befb8908f8901505980620fe576f4920ea25403ec77bee9efce43ea 
25e3f42c045832bt82079202c873f4abc65 
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REPLJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 e. 

ESTADO DA PARAÍBA 
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS'ttOMAReA DE 

joÃo PESSOA 

Av. Epitàcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http ://vrww. azevedobastos - not. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. VálberAzevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do cite do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:/Ícorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitalf  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da 
empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/04/2020 15:21:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus § 10  e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ou 
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse a site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1304973 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 23/07/2020 12:34:12 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20662307191229560856-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal o° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94fO57f2d69feGbcQSbbe3efOfSbeaa34E3l ct6a9eccl ad 631 5c5debad121446611 cOde4l cl 338ff286f4920ea25403ec77bee9efce43e 
a25ea495d5bd2f4ddc71 930233f1fbb0c1 11 
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RAZÃO SOCIAL 

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

068.503.697 

CNPJ 

 

07.886.20210001-21 

    

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETÁRIA DA FAZENDA 

Visto 	) 

Emissão: 03/04/2020 15:25 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20200933049 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

CERTIDÃO DO TIPO ESPECIAL, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918199 EM 27/03/2020 VÁLIDA ATÉ 26/05/2020 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoAutenticidade.rpt 
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)nflml ação de Autenticidade da Certidão 
	 http ://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certautlCn...  

      

BRASIL 	1 Acesso à informação 

 

Participe 	Serviços 	Legislação 

      

     

     

CER TIDA O 

  

      

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 07.886.202/0001-21 

Data da Emissão : 06/02/2020 

Hora da Emissão : 03:05:28 

Código de Controle da Certidão C296.DF4B.27C3.8C7C 

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/02/2020, com validade até 04/08/2020. 

OH 
	

03/04/2020 15:29 



refeitura Municipal de Vitória da Conquista-BA - Serviços Online 	 http://sçrui1íç.ba.gov.bri  
lê 

Login{ )Senha:( 

CERTIDÃO - Validação 

Informe a chave de validação da Certidão 

Chave: (i0i061 

Repita os cinco caracteres da imagem 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Número: 20200015988 

Emitida: 25/3/2020 as 15:46:35 

Validade: 90 dias 

Denvolvidn pela: EM. P e de 5 are 

of 1 	 03/04/2020 15:30 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.886.202/0001-21 

Certidão n°: 4804322/2020 
Expedição: 18/02/2020, às 08:40:14 
Validade: 15/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no  

07.886.202/0001-21, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n°  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimpientes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndt@ts L. jus .br  

o 



http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servieos!cnpjreva'Cnpjreva...  

a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
DATA  

CADASTRAL 
7 6RTURA  

NOME EMPRESARIAL 

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SUPORTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDAJJE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e dê laboratórios 
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 
4645-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R GUILHERMINO NOVAIS 

NÚMERO 

09 
COMPLEMENTO 

CEP 

45.020-600 
BPRRCIDISTRITO 

RECREIO 
MUNICIPIO 

VITORIA DA CONQUISTA 
UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
SUPORTEMEDICAMENTOS®GMAIL.COM  

TELEFONE 
(77) 3421-1634 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL 
02103/2006 

MOTIVO DE SUDAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instruçào Normativa RIFEI no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03/0412020 ás 15:32:24 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

of 1 	 03/04/2020 15:32 
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0910312020 	00420 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

1111110 III' II 

CERTIDÃO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1°  GRAU 

CERTIDÃO N°: 004203638 
	

FOLHA: 1(1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no sito do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.brlscolabrirContererlcia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 09103/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, portador do Cl 07.886.202/0001-21, 
estabelecida na RUA GUILHERMINO NOVAIS, 09, CEP: 45020-600, Vitória da Conquista - BA. ************ 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, segunda-feira, 9 de março de 2020. 

004203638 
PEDIDO N°: 	

111111 

qo 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA 
DE JOÃO PESSOA 

Av, Epitácio Pessoa]  1145 Bairro dos Estados 55030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http://.azevedobastos.notbr 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos]  
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude 
de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' 
ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e nonas vigentes2. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 
Selo Digital: A8C12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/0412020 15:34:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Gastos, 
de acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1°  e 2°  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1424176 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 02/01/2021 16:37:33 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20660201201629440900-1 a 20660201201629440900-5 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n°10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n°13.105/2015, 
Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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fce43ea25e7cf2ff8443dfe41 alf7ed6fa8eS39O2c 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAíBA 	 ..-,. 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EMI8B8 	 - 	- 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES ETUTEL °' yNtbtf CA 
DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 56030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http://.azevedobastoS.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude 
de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' 

ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°  00312014]  determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 
Selo Digital: ABC12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.bríselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/0412020 15:35:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, 
de acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 10  e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:I/autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1424177 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 02/01/2021 16:37:37 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20660201201629450651-1 a 20660201201629450651-4 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n°13.105/2015, 
Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 
DE .JOÂO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http://vw.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

INTERDIÇÕES E TUTELAS 

Pessoa PB 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude 
de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' 
ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes5. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°  003/2014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 
Selo Digital: A8C12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03104/2020 15:36:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos 
de acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 1°  e 2°  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1414416 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 13/1212020 10:18:14 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20661312190957580233-1 a 20661312190957580233-14 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n°  10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, 
Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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Dúvidas mais Frequentes 1 Início IV - 1.1 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 07.886.202/0001-21 
Razão social: MATTOS E OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 

Resultado da consulta em 03/04/2020 15:37:06 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
Consulte o Histórico do Empregador 

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de 
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  



Dúvidas mais Frequentes J Inicio 1 V - 1.1 

Histórico do Empregador 

) Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 
)rientações Regularidade do Empregador. 

nscrição: 07.886.202/0001-21 

lazão social: MATTOS E OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 

Data de 
Emissão/Leitura 

Data de Validade Número do CRF 

23/0312020 23/03/2020 a 21/04/2020 2020032302265600610146 

D4/03/2020 04/03/2020 a 01/07/2020 2020030402275362018348 

14/02/2020 14/02/2020 a 14103/2020 2020021402135148083970 

26/0 112020 26/01/2020 a 24/02/2020 2020012602044110900107 

D7101/2020 07/01/2020 a 05/02/2020 12020010703053997360859 

19/12/2019 19/12.12019 a 17/01/2020 2019121904021325876323 

3011112019 30/11/2019 a 29/12/2019 201911 3002461550190489 

11/11/2019 11/11/2019 a 10/12/2019 2019111101344358416080 

23/10/2019 23/10/2019 a 21/11/2019 2019102302170732082076 

34/10/2019 04/10/2019 a 02/11/2019 12O191004O2O52749763539 

15/09/2019 15/09/2019 a 14/10/2019 2019091501535997174160 

27108/2019 27/08/2019 a 25/09/2019 2019082702565415164781 

38/08/2019 08/08/2019 a 06/09/2019 2019080802311990624900 

20/07/2019 20/07/2019 a 18/08/2019 12019072002275996430835 

31/07/2019 01/07/2019 a 30/07/2019 2019070101264180689390 

1210612019 12/06/2019 a 11/07/2019 2019961202012395045440 

24/05/2019 24/05/2019 a 22/06/2019 2019052402005841521362 

35/05/2019 05/05/2019 a 03/06/2019 2019050501092050601003 

16/04/2019 16/04/2019 a 15/05/2019 2019041602033403530830 

28/03/2019 28/03/2019 a 26/04/2019 2019032802345771616881 

39/03/2019 .09/03/2019 a 07/04/2019 2019030902131040436159 

18/02/2019 18102/2019 a 1Q-1031201 9 2019021801035672050000 

30/01/2019 30/01/2019 a 28/02/2019 2019013002320131137510 

11/01/2019 11/01/2019 a 09/02/2019 2019011102170143490432 

23/12/2018 23/12/2018 a 21/01/2019 2018122301292256920119 

34/12/2018 04/12/2018 a 02/01/2019 2018120402303411535107 



Emissão/Leitura uata ae vaiiaacie 

1511112018 15/11/2018 a 14/12/2018 

27/10/2018 27/10/2018 a 25/11/2018 

0811012018 08/10/2018 a 0611112018 

19/09/2018 19/09/2018 a 1811012018 

3110812018 31/08/2018 a 29/09/2018 

1210812018 12/08/2018 a 10/09/2018 

23/07/2018 23/07/2018 a 21/08/2018 

04/07/2018 04/07/2018 a 02/08/2018 

1510612018 15/06/2018 a 14/07/2018 

27/05/2018 27/05/2018 a 25/06/2018 

08/05/2018 08/05/2018 a 06/06/2018 

19/04/2018 19/04/2018 a 18/05/2018 

Numero ao UNI- 

2018111504244910798746 

2018102702410359949530 

2018100801193099936278 

2018091902332755260051 

2018083102051843727174 

2018081201592926453979 

2018072301411769334570 

2018070402045787892876 

2018061502203106742837 

2018052701435118254003 

2018050803041151279042 

2018041902492409082575 

Resultado da consulta em 03/04/2020 15:37:06 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA 
DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude 
de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' 
ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: 
Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitai/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 0310412020 15:37:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, 
de acordo com o Art. 10, 10° e seus § 1°  e 20  da MP 220012001, como também, o documento eletrõnico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1424442 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 031011202108:46:26 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20660301200841270165-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935194, Lei Federal n°10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n°13.105/2015, 
Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013.e Provimento CGJ N' 003/2014. 

O referido á verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA 
DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 53030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http :1/www. azeved obastos . n ot. b r 
E-mail: cartorio@azevedobastosnot.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude 
de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' 
ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°  003/2014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: 
Selo Digital: ABC12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:l/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/0412020 15:38:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, 
de acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 10  e 20  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/Iautdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1423135 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 30112/2020 10:06:15 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 20663012191004580912-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935194, Lei Federal n°  10.406/2002, Medida Provisória n° 220012001, Lei Federal n°  13.10512015, 
Lei Estadual n°  8,721/20081  Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL IiÈ VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.com.br  

Comissão Permanente de Licitação 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 08412020 SMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°18130/2020 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, 
composta pelos seguintes membros: Presidente, Sra. Valdirene Alves Macedo, primeiro relator! Sr. Dione 
de Jesus Santos e segunda relatora Sra. Jeane Cléia Carvalho do Nascimento, para apreciar pedido de 
contratação da empresa para o fornecimento de insumos hospitalares (MÁSCARA, ÁLCOOL, PROTETOR 
DE CORPO, TOUCA DESCARTÁVEL, AVENTAL DESCARTÁVEL, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 
MACACÃO), para serem utilizados pelos profissionais municipais de saúde de Vitória da Conquista, 
solicitado através do Protocolo n° 18.130/2020 — Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de 
Saúde, tendo como ordenador de despesa o Sr. Alexsandro Nascimento Costa, com a finalidade de 
contratação direta por Dispensa de Licitação da pessoa jurídica MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, cujo o nome fantasia é SUPORTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, com 
endereço à Rua Guilhermino Novais, n° 09, Bairro: Recreio, Vitória da Conquista - BA, CEP - 45.020-600, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07,886.2020/0001-21. A presente contratação de insumos hospitalares, dar-
se-á com a finalidade de utilização pelos profissionais municipais de saúde no âmbito deste Município, em 
suas atividades laborais no cenário da grave crise decorrente da pandemia COVID-19 
(Coronavírus).Também, o Ministério da Saúde, no Protocolo de Atendimento a pessoas com suspeita de 
infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV), indicou a necessidade de que os profissionais de saúde 
devam utilizar equipamentos de proteção individual em suas atividades laborais. Não por menos, por 
recomendação do Ministério da Saúde, no Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavfrus (20 19-
nCoV), estabeleceu-se a necessidade de que a provisão de todos os insumos, fossem reforçadas pelo 
Serviço de Saúde. Ademais parte da população atendida necessita durante consultas de utilização insumos 
como medida preventiva. Destaque neste caso para os agentes de endemias e comunitários de saúde que 
nas visitas realizadas necessitam da utilização de equipamentos de proteção individual diariamente. A 
contratação por dispensa de licitação torna-se necessária a fim de estabelecer uma assistência 
devidamente responsável aos profissionais de saúde do município e à população conquistense. Insta 
destacar que a Secretaria Municipal de Saúde possui Atas de Registro de Preços vigentes, para aquisição 
dos insumos em comento, entretanto as empresas fornecedoras não dispõem em seus estoques de 
quantidade suficiente para atender a demanda neste momento, alegando a alta procura pelos itens em 
território nacional, bem como negativas de entrega mediante ordens de compras encaminhadas. Neste 
sentido, diante da necessidade aumentada de consumo dos itens descritos em meio à crise decorrente da 
pandemia de Covid-19, para que o município de Vitória da Conquista tenha os estoques (re)abastecidos 
para atender às demandas de forma efetiva e eficiente. A escolha do pretenso fornecedor MATTOS 
OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, detentora de menor preço, declarada vencedora do 
presente processo após realização de pesquisa de preços. A contratação em apreço procede em face da 
situação de urgência no atendimento, sob pena de interrupção de serviços essenciais de saúde em respeito 
ao princípio da continuidade do serviço público ou comprometer a segurança de pessoas e principalmente 
dos profissionais e técnicos da Saúde, consoante disposição da Lei 8.666/93, em seu art. 24, inciso IV, in 
verbis: "É dispensável a licitação: ( ... ) IV— nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas (...) (grifos aditados)". Nesse diapasão, observa-se a subsunção da pretensa 
contratação direta, salientando ainda o que nos assevera o art. 26 do mesmo diploma legal quanto à 
necessidade de formalização de devido procedimento administrativo, no qual estejam consignadas a 
caracterização da situação de emergência, razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. Desta 
forma, a referida contratação atende ao interesse público e respeita as normas impostas pelo artigo 24, IV, 
da Lei n°. 8.666/93, uma vez que já não há tempo suficiente para realizar um certame licitatório, com os 
prazos e as formalidades que a lei exige sob a iminência de ocasionar maior- danos aos usuários do SUS 
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e demais atendimentos essenciais à população. A presente contratação fundamenta-se no art. 40  da Lei 

Federal no 13.97912020 em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. A supracitada, 
publicada pelo Governo Federal, apresenta medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
por conta do Coronavírus, entre elas, a que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para aquisição 
de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. A eficácia do dispositivo é 
temporária, e se limita ao período enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do COVID-19. Assim uma vez cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido 
concretamente no contexto tático da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a 
realização de dispensa de licitação por tal fundamento. A única ressalva a essa regra não diz respeito à 
hipótese de incidência para a realização da dispensa em si, mas apenas quanto à duração dos contratos 
pactuados sob égide da Lei, que perdurarão até o termino de seu prazo de vigência, salvo hipótese de 
eventual rescisão, nos termos do art. 80  da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela MP n° 826/2020. 
No tocante ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado no pretenso contrato de 
fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na atual situação do mercado. A Comissão de 
Licitação entende e assevera as ações necessárias à escolha da empresa supramencionada. A confirmação 
deste entendimento está no fato de que na correspondência que solicita o presente processo, há 
manifestação de concordância com a escolha do fornecedor executante, bem como, com a compatibilidade 
do valor apresentado pela pretensa contratada, informação confirmada através da aposição ao Sr. 
Alexsandro Nascimento Costa, Secretário Municipal de Saúde e responsável pela contratação analisada. 

O objeto a ser avençado terá por ATIVIDADE/PROJETO - 2036 e ELEMENTO - 33.90.30.00 SUB 
ELEMENTO - 10.000 e FONTE DE RECURSO —02. O valor total do contrato será de R$ 1.166.910,00 (um 

milhão e cento e sessenta e seis mil novecentos e setenta reais). Nas termos do art. 62, §40  da 

8.666/93, o termo de contrato será substituída pela 'Nota de Empenha de Despesa" ou "Autorização de 
Fornecimento (AF)". Portanto, tendo a Administração verificado o atendimento da demanda solicitada e 
constatado que o valor apresentado pelo pretenso contratado, corresponde àquele praticado no mercado, 
resolve, a Comissão de Licitação julgar DISPENSÁVEL o processo administrativo em tela com base no art. 
40  da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C com a artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Parecer Jurídico n° 
10312020 (PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 06 de abril de 2020, assinado pelo procurador 
jurídico da Saúde, Sr. Edmundo Ribeiro Neto. Ressalta-se que a consulta acerca da regularidade fiscal no 
tocante ao presente contrato foi realizada pela comissão, encontrando-se no presente momento, regular 
conforme certidões emitidas na ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a tratar eu, Dione de 

Jesus Santos, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com os demais membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 07 de abril de 2020. 

Valdire 	' es Macedo 
Preside e Comissão de Licitação 

sus Santos 
iro(a) Reator(a) 

JeairÁWt6M4filCdo Nascimento 
Segundo(a) Relator(a) 
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Comissão Permanente de Licitação, visando disciplinar os procedimer a serem 
adotados para tais casos, editou as seguintes normas: 1 - Para pequenas compras ou 
serviços considerados de pequeno valor o processo administrativo será iniciado com 
a requisição de compras ou ofício requisitório da unidade requisitante, devidamente 
protocolado, no qual conste a justificativa para a contratação e as características do 
item ou serviço a ser fornecido ou prestado; II - Serão emitidos, quando possível, 
mapas comparativos de preços (cotação) com número do processo administrativo 
conforme trata o item anterior, enviados para no mínimo três fornecedores; III - A 
Gerência de Compras providenciará o competente contrato/Termo de Compromisso, 
junto à Procuradoria Jurídica da FSVC, conforme o caso, efetuando-se a compra em 
seguida; IV - Que tais despesas, consoante determinação legal, não excedam o 
limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Isto posto, julga a 
Comissão Permanente de Licitação, com base na Legislação mencionada 
anteriormente, e no parecer jurídico n° 092/2020, emitido pela Procuradoria Jurídica 
da FSVC, DISPENSAVEL a licitação até 31/12/2020, para serviços e compras 
considerados de pequeno valor, desde que cumpridas às determinações legais e as 
presentes normas. Nada mais havendo a tratar eu, Geovana Alves França, primeira 
relatora, lavro a presente ata que depois de lida e achada conforme, dato e assino 
juntamente com os demais membros da Comissão Permanente de Licitação. 

Vitória da Conquista, 07 de abril de 2020. 

Cleyson Marques Rodrigues 
Presidente da Comissão de Licitação 

Geovana Alves França 
Primeira Relatora 

Jéssica de Carvalho Santana 
Segunda Relatora 

Diretor Geral 
Adjudico e Homologo 

Diogo Gomes de Azevedo Feitosa 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1813012020 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente,Sra. 
Valdirene Alves Macedo, primeiro relator, Sr. Dione de Jesus Santos e segunda 
relatora Sra. Jeane Cléia Carvalho do Nascimento, para apreciar pedido de 
contratação da empresa para o fornecimento de insumos hospitalares (MASCARA, 
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ÁLCOOL, PROTETOR DE CORPO, TOUCA DESCARTÁVEL, AVENTAL 
DESCARTÁVEL, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MACACÃO), para serem utilizados 
pelos profissionais municipais de saúde de Vitória da Conquista, solicitado através do 
Protocolo n° 18.130/2020 - Diretoria Administrativa da Secretaria Municipal de 
Saúde, tendo como ordenador de despesa o Sr. Alexsandro Nascimento Costa, 
com a finalidade de contratação direta por Dispensa de Licitação da pessoa jurídica 
MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, cujo o nome 
fantasia é SUPORTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, com endereço à Rua 
Guilhermino Novais, n° 09, Bairro: Recreio, Vitória da Conquista - BA, CEP - 45.020-
600, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.886.202010001-21. A presente contratação de 
insumos hospitalares, dar-se-á com a finalidade de utilização pelos profissionais 
municipais de saúde no âmbito deste Município, em suas atividades laborais no 
cenário da grave crise decorrente da pandemia COVID-19 (Coronavírus).Também, o 
Ministério da Saúde, no Protocolo de Atendimento a pessoas com suspeita de 
infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV), indicou a necessidade de que os 
profissionais de saúde devam utilizar equipamentos de proteção individual em suas 
atividades laborais. Não por menos, por recomendação do Ministério da Saúde, no 
Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV), estabeleceu-se a 
necessidade de que a provisão de todos os insumos, fossem reforçadas pelo Serviço 
de Saúde. Ademais parte da população atendida necessita durante consultas de 
utilização insumos como medida preventiva. Destaque neste caso para os agentes de 
endemias e comunitários de saúde que nas visitas realizadas necessitam da 
utilização de equipamentos de proteção individual diariamente. A contratação por 
dispensa de licitação torna-se necessária a fim de estabelecer uma assistência 
devidamente responsável aos profissionais de saúde do município e à população 
conquistense. Insta destacar que a Secretaria Municipal de Saúde possui Atas de 
Registro de Preços vigentes, para aquisição dos insumos em comento, entretanto as 
empresas fornecedoras não dispõem em seus estoques de quantidade suficiente para 
atender a demanda neste momento, alegando a alta procura pelos itens em território 
nacional, bem como negativas de entrega mediante ordens de compras 
encaminhadas. Neste sentido, diante da necessidade aumentada de consumo dos 
itens descritos em meio à crise decorrente da pandemia de Covid-19, para que o 
município de Vitória da Conquista tenha os estoques (re)abastecidos para atender às 
demandas de forma efetiva e eficiente. A escolha do pretenso fornecedor MATTOS 
OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, detentora de menor preço, 
declarada vencedora do presente processo após realização de pesquisa de preços. A 
contratação em apreço procede em face da situação de urgência no atendimento, sob 
pena de interrupção de serviços essenciais de saúde em respeito ao princípio da 
continuidade do serviço público ou comprometer a segurança de pessoas e 
principalmente dos profissionais e técnicos da Saúde, consoante disposição da Lei 
8.666/93, em seu art. 24, inciso IV, in verbis: "E dispensável a licitação: ( ... ) IV— nos 
casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência 
de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas (...) (grifos aditados)". Nesse diapasão, observa-se a 
subsunção da pretensa contratação direta, salientando ainda o que nos assevera o 
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art. 26 do mesmo diploma legal quanto à necessidade de formalização de devido 
procedimento administrativo, no qual estejam consignadas a caracterização da 
situação de emergência, razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. 
Desta forma, a referida contratação atende ao interesse público e respeita as normas 
impostas pelo artigo 24, IV, da Lei n°. 8.666/93, uma vez que já não há tempo 
suficiente para realizar um certame licitatório, com os prazos e as formalidades que a 
lei exige sob a iminência de ocasionar maiores danos aos usuários do SUS e demais 
atendimentos essenciais à população. A presente contratação fundamenta-se no art. 

40  da Lei Federal n° 13.979/2020 em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666/93. &.supracitada, publicada pelo Governo Federal, apresenta medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do Coronavírus, entre elas, 
a que reforça a possibilidade de dispensar a licitação para aquisição de bens, 
serviços e insumos de saúde destinados ao combate do vírus. A eficácia do 
dispositivo é temporária, e se limita ao período enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19. Assim uma vez 
cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretamente no contexto fático 
da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a realização de 
dispensa de licitação por tal fundamento. A única ressalva a essa regra não diz 
respeito à hipótese de incidência para a realização da dispensa em si, mas apenas 
quanto à duração dos contratos pactuados sob égide da Lei, que perdurarão até o 
termino de seu prazo de vigência, salvo hipótese de eventual rescisão, nos termos do 

art. 80  da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela MP no 826/2020. No tocante 
ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado no pretenso 
contrato de fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na atual situação 
do mercada. A Comissão de Licitação entende e assevera as ações necessárias à 
escolha da empresa supramencionada. A confirmação deste entendimento está no 
fato de que na correspondência que solicita o presente processo, há manifestação de 
concordância com a escolha do fornecedor executante, bem como, com a 
compatibilidade do valor apresentado pela pretensa contratada, informação 
confirmada através da aposição ao Sr. Alexsandro Nascimento Costa, Secretário 
Municipal de Saúde e responsável pela contratação analisada. O objeto a ser 
avençado terá por ATIVIDADE/PROJETO - 2036 e ELEMENTO - 33.90.30.00 SUB 
ELEMENTO - 10.000 e FONTE DE RECURSO - 02. O valor total do contrato será 

de R$ 1.166.970,00 (um milhão e cento e sessenta e seis mil novecentos e 

setenta reais). Nos termos do art. 62, §41' da 8.666/93, o termo de contrato será 
substituída pela "Nota de Empenho de Despesa" ou "Autorização de Fornecimento 
(AF)'. Portanto, tendo a Administração verificado o atendimento da demanda 
solicitada e constatado que o valor apresentado pelo pretenso contratado, 
corresponde àquele praticado no mercado, resolve, a Comissão de Licitação julgar 
DISPENSAVEL o processo administrativo em tela com base no art. 4° da Lei Federal 
n° 13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Parecer 
Jurídico n° 103/2020 (PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em06 de abril 

de 2020, assinado pelo procurador jurídico da Saúde,Sr. Edmundo Ribeiro Neto. 
Ressalta-se que a consulta acerca da regularidade fiscal no tocante ao presente 
contrato foi realizada pela comissão, encontrando-se no presente momento, regular 
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conforme certidões emitidas na ocasião acostadas aos autos. Nada mais havendo a 
tratar eu, Dione de Jesus Santos, lavrei a presente ata, que dato e assino 
juntamente com os demais membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 07 de abril de 2020. 

Valdirene Alves Macedo 
Presidente Comissão de Licitação 

Dione de Jesus Santos 
Primeiro(a) Relator(a) 

Jeane Cléia Carvalho do Nascimento 
Segundo(a) Relator(a) 

Adjudico e Homologo 

Alexsandro Nascimentos Costa 
Secretário Municipal de Saúde 

Senhor, 

Encaminhamos a V. Excia, o presente processo de Licitação, que teve como objetivo 
a ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DIVERSOS TIPO II, JUNTO A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE 
SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO - SRP N° 00312020, a fim de que o mesmo seja Homologado. 
Informamos ainda que o referido processo passou por todos os estágios exigidos 
pela legislação vigente e, de acordo com o ocorrido na reunião para julgamento da 
proposta, no resultado da licitação, opinamos pela empresa relacionada abaixo, com 
respectivo valor de contrato. 

Empresa (Razão Social) Valor R$ 

4M 	BR- 	- 	COMERCIO E 3.944,20 
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