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Vitória da Conquista, 15 de junho de 2021. 

Da: Diretoria de Vigilancia em Saúde 

Para: Diretoria Administrativa 

Att: Alcides de José Santana Neto 

Prezado Senhor 

Solicitamos de V.S. os encaminhamentos necessários para dispensa de licitação visando a 

contratação futura de pessoas jurídicas especializadas objetivando a prestação de serviço de 

confecção de cartões de vacina do (Coronavírus (COVID-19 e Caderneta de Saúde da Criança) em 

acendiriento as demandas da Coordenação de Imunização vinculada a Diretoria d Vigilância em 

Saúde - DVS, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Anexo 1, deste instrumento. Em tempo informo que o 

processo licitatório para material gráfico encontra-se em fase de cotação. 
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REF. CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A 
SITUAÇÃO PANDEMIOLÓGICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

1. OBJETO 
a. Fornecimento de cartões de vacina do Coronavírus/COVID-19 e Caderneta de 

Saúde da Criança, conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência. 

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
a. A presente contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de confecção de 

cartões de vacina do Coronavírus/ COVID-19 indicados no item 1, os quais serão 
utilizados para registro de doses exigidas para a imunização da população no âmbito 
deste Município diante do cenário da grave crise decorrente da pandemia e a caderneta 
de saúde da criança para registrar as vacinas aplicadas inclusive com lote de cada 
aplicação, também para constar dados importantes em relação ao desenvolvimento e 
crescimento da criança. 

b. Não por menos, por recomendação do Ministério da Saúde, nas DIRETRIZES PARA 
VACINAÇÃO DA COVID-19, estabeleceu-se a necessidade da provisão de todos os 
insumos, inclusive cartões de vacina devem estar disponíveis. 

c. Os cartões solicitados nesta contratação visam comprovar a vacinação e é 
responsabilidade da Coordenação de Imunização/Diretoria de Vigilância em Saúde em 
emiti-lo ou atualiza-lo por ocasião da administração da vacina do 
Coronavírus/COVID- 19 bem como das vacinas de rotina do calendário Nacional de 
vacinação para crianças, pois com todas as vacinas atualizadas evita uma enorme 
variedade de doenças e complicações decorrente delas e até mesmo a morte. 

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 
LICITATÓRJO. 

O DECRETO 20.738 DE 13 DE JANEIRO DE 2021 que prorroga a situação de 
Calamidade Pública, Declarada pelo decerto 20.251, de 06 de abril de 2020, para fins de 
prevenção e enfrentamento à epidëmia causada pelo COVID-19&dá outras providências. 

É de conhecimento geral, qie 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. 

Ana Maria V. Fetraz de 0tweir,  

Diretora de'ig\ãnCla em  Sa? 
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4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 

a. A presente contratação fundamenta-se no art. 5° do DECRETO 20.738 DE 13 DE 
JANEIRO DE 2021 Lei Federal n°13.979/2020- É dispensável a licitação para 
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, com base nos arts. 24, IV C/C com o artigo 26 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

5. 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 litteris: •  

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 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. 

O ano de 2020 foi um ano de muitos cuidados e com programações a curto e médio 
prazo, pois as características da doença são invariáveis e mutáveis. Observamos nos últimos 
meses do ano um crescimento significativo da necessidade de suporte hospitalar dos pacientes 
relacionados principalmente ao relaxamento social, processo eleitoral e festas. As notícias 
técnicas referente a possibilidade de uma nova variação da COVID-19 (e uma possível 
segunda onda) traz ainda mais a necessidade de programação e suporte de insumos, cuja 
programação é de dificil programação pois dependem de variáveis oscilatórias. Os gestores 
devem adotar medidas oportunas que favoreçam a prevenção e preservem a capacidade do 
serviço de saúde. 

O ritmo de transmissão oscila de acordo a sazonalidade da doença e seus picos de 
influência ambiental e o reflexo das festas de fim de ano o feriado de carnaval e o iminente 
retomo as aulas podem favorecer o aumento de casos e a necessidade de suporte médico. Para 
tanto faz-se necessário 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 EPI para doentes, contatos domiciliares e profissionais de 
saúde e caso as orientações de distanciamento e utilização de EPIs não sejam satisfatórias o 

Ana Maria V. Ferraz de 011v 
Diretora de Vigilância em Sa 

itt. 2443 
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suporte farmacoterapêutico é a principal ferramenta na manutenção da saúde e vida dos 
pacientes e profissionais de saúde contaminados. 

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. 

Neste sentido, tendo em vista a necessidade aumentada da vacinação e 
consequentemente e consumo de cartões de vacina do Coronavírus/COVID-19, o município 
de Vitória da Conquista tem a necessidade de ter estoque para atender ás demandas de forma 
efetiva e eficiente. 

Assim, toma-se necessária a adoção da presente medida a fim de estabelecer uma 
vacinação devidamente responsável á população conquistense. 

b. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada 
pela Diretoria de Vigilância em Saúde. A empresa COPIADORA ELI LTDA-ME, CNPJ 
13.326.558/0001-03, detentora de menor preço foi declarada vencedora do presente processo. 

e. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
A prestação de serviço descrito neste Termo de referência dar-se-á no importe total de 

R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujo preço de referência encontra-se dentro 
daqueles praticados no mercado, conforme pesquisa de preço. A empresa COPIADORA EL! 
LTDA-ME, CNPJ 13.326.558/0001-03, foi a empresa que apresentou menor valor para o 
iten em comento. 

d. Outros fornecedores foram consultados, os quais constam indicação dos valores 
apensados ao processo, a saber VALDECI ALVES SOUSA 18666523549 CNPJ 
29.447.3923-03 valor total 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) e: GRAFICA 
VALE DO NILO CNPJ 16.333.254/0001-61 valor total R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais). 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS. 

Descrição do Produto Apresentação Quant. 

Cartão em papel couche - tamanho 10x20cm, Olcor, frente 

e verso, papel 180g (cartão de Coranavírus/COVID-19) 
UND 100.000 

Caderneta de Saúde da Criança - tamanho 21 X3 1, papel 

180g, 4 cores, dobrado e grampeado com 8 páginas. 
UND 1.000 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Ana M.. erraz de Oliveira 
Diretora de Vigilância em Saúde 

Mal. 244038 
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a. Os recursos orçamentários necessários à custear a presente despesa encontra 

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

Despesa: 33.90.39.00, Sub-elemento: 07000, Projeto Atividade 2122. 

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). 

c. 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 dás 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 às 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: Thacio Lopes Santos, Coordenador 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; 

3 

10. DO PAGAMENTO 

Ana Ma'( Ferraz de Oliveira 
Diretora de Vigilância em Saúde 

Mat. 244038 
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a. A CONTRATADA deverá no ato de entrega dos 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. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, até o 7° (sétimo) 
dia útil após o ateste no verso da nota fiscal, pelos servidores: Ana Maria Viana Ferraz 
de Oliveira, Matrícula n°244038; Camila Alves Assunção, Matrícula n° 24507-2. 

e. 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 subitein 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. 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 comprobatórios, 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: 

EMIxNxVP 
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; 
1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
1 = i/365, onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

11. DA DISPENSA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
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a. Nos termos do art. 62, §4° da 8.666/93, o termo de contrato será substituídã 

de Empenho de Despesa" ou "Autorização de Fornecimento (AF)". 

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. 

ii. 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. 

ii. 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 tdas 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. Cumprir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n.° 8.666/93. 

Vitória da Conquista - BA, 15 de junho de 2021. 

Ana Maria V. Ferraz de 01 
Diretora de VigtUantIa em Sa 

MaL 244023 
Ana Maria Viana Ferraz de Oliveira 

Diretora de Vigilância em Saúde 
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Cartão em papel couche - 1 Ox2Ocm, Olcor, frente e 

verso, papel 180g (cartão de Coranavírus/COVIO- 

19). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
GERENCIA DE COMPRAS 

COTAÇÃO —2021 
PROCESSO: 
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ITEFt 'QUANTL. 

S: \ fRIt 
&çWS% 

VALOR TOTALt 'JESPECIFICAÇAO 
cy!T 	: i4!tL T9t 

OBJETOS/PRODUTOS 	.*c 

01 1.000 

 

Caderneta de saúde da criança- tamanho 21X31, papel 
180g, 4 cores, dobrado e grampeado com 8 páginas. C3 5 '3 Ç3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
GERENCIA DE COMPRAS 

COTAÇÃO —2021 
PROCESSO: 

ITEM1. 
t 
&tMfl4 

tQUANT$. ».i 

MM'
RIO ESPECIFICAÇAO OBUETOS/PRODUTOS ..... 4i . 

'TOTAL 

01 100.000 

Cartão em papel couche - 10x20cm, Olcor, frente e 
verso, papel 180g (cartão de Coranavírus/COVID- 

19). 
19, 7' 14.00 00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
• GERENCIA DE COMPRAS 

- 	 COTAÇÃO-2021 
PROCESSO: 	 -  
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L dt «ÁEspECIFIcAÇAOoBJETosJpRoDUTos - 
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1 c.( 	- .UtFTAQ1 
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4VALOR1TOTÀL1 

01 1.000 
Caderneta de saúde da criança- tamanho 21X31, papel 
180g, 4 cores, dobrado e grampeado com 8 páginas. 

00 coo, do 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
SMS - COORDENAÇÃO 

COMPROVANTE DE 

DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
DE ENDEMIAS 

ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇOES DE ORIGEM 
acY 

DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - Coordenação de Endemias 

Protocolo (Na) 34093/2021 

Data e hora 15106/2021 08:55:01 

Texto de envio dispensa de licitação 

10 
Fábí e Oliveira 
Responsável pelo 

SMS - Coordenação de Endemias 
envio 	 Responsável do Setor 

• 
RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
dispensa de licitação 
SMS 
Fábio Araújo de Oliveira 

Prezado Senhor 	Solicitamos de V.S. 	os 
encaminhamentos necessários para dispensa de 
licitação visan 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: 
	

Data/Hora de origem: 
3409312021 
	

151061202108:55:01 

Local (Origem): 	 Local (Destino): 
SMS - Coordenação de Endemias 	 SMS - Diretoria Administrativa 

  

 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	1 	1 

    

          



PREFEITURA MUNICIPAL 
SMS - DIRETORIA 

COMPROVANTE DE 

DE VITÓRIA DA CONQUISTA , 	% 
ADMINISTRATIVA 
ENCAMINHAMENTO t 

INFORMAÇÔES DE ORIGEM DOS PROTOCOLOS 

Local (Setor ) SMS - Diretoria Administrativa 

Lote (Na) L.0T5043/2021 

Data e hora 151061202117:10:55 

Texto de envio Solicitamos consulta jurídica 

4 

HENRIQUE LIMA DE SOUZA 	 SMS - Diretoria Administrativa 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
Protocolo flQ  23935/2021, Solicitação de Reequilíbrio 
Econômico e Financeiro ou Pedido de Rescisão 
Contratual 
SMS 
Lara Raisa Cheles Vieira 

Prezados, Encaminho solicitação de reequilíbrio 
econômico 	e 	financeiro 	ou 	pedido 	de 	rescisão 
contratual da Empresa N.S. Karydi Eireli, referente à 
soli 	E...] 

Comunicação Interna 
Protocolo ng 34093/2021, dispensa de licitação 
SMS 
Fábio Araújo de Oliveira 

Prezado Senhor 	Solicitamos de V.S.ã os 
encaminhamentos necessários para dispensa de 
licitação visan E...] 

Parecer 
Protocolo ng 33321/2021, Solicitação de Parecer 
jurídico - Compra de medicamentos e materiais para 
tratamento de Epidermólise Bolhosa para pacientes 
já cadastrados e acima de 18 anos 
SMS 
Halanna Rocha Ferraz 

Prezados, O município de Vitória da conquista por 
meio da secretaria municipal de Saúde, vem 
atendendo as demandas dos munícipes portadores 
de Epidermólise B E...] 

4- 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ,9Or 
SMS - GABINETE DO SECRETARIO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 	SU 

J,in P'& 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Gabinete do Secretário 

Protocolo (N) 34093/2021 

Data e hora 151061202117:40:57 

Texto de envio dispensa de licitação 

Monica Moreira Amorim 
Responsável pelo envio 

SMS - Gabin;te doSecretário 
Respons-vel do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
dispensa de licitação 
SMS 
Monica Moreira Amorim 

Prezados, 	Solicitamos de Vossa 	Senhoria, 	os 
encaminhamentos necessários para emissão e 
deliberação de 	Parecer Jurídico, junto à 	esta 
Procuradoria da 5 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: 
	

Data/Hora de origem: 
34093/2021 
	

15/061202117:40:57 

Local (Origem): 
	

Local (Destino): 
SMS - Gabinete do Secretário 

	
SMS - Procuradoria 

   

     

)0,-0.kj,n Ui&ke 

   

        

 

Resp. (Recebimento) 
	

SMS - PROCURADORIA 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	JG  1 06  1 g2O01 

   

              



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS.- PROCURADORIA 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SNIS - Procuradoria 

Protocolo (Na) 34093/2021 

Data e hora 28106/2021 15:42:53 

Texto de envio dispensa de licitação 

-4iZL 	QÁ 

AlIan Silva Aguiar 
Responsável pelo envio 

SMS - Procuradoria 
Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
dispensa de licitação 
SMS 
AlIan Silva Aguiar 

De ordem do procurador Matheus Silva Souza, 
encaminhando o parecer jurídico n 	181/2021- 
PGM/SNIS do processo 34093/2021. 

            

 

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 N2: 
	

Data/Hora de origem: 
3409312021 
	

28106/202115:42:53 

Local (Origem): 	 Local (Destino): 
SMS - Procuradoria 	 SMS - Gabinete do Secretário 

  

 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

VITÓRIA DA CONQUISTA ____1 	1 	 

  

            



da Diretoria 

	

licitação para aquisiçã 	
H I 	Mi-- 

ocafies#dè 

Saúde da Criança, 

Municipal de Saúde. 

	

Foram 	juntados k 

5? 
vacina do 00 VID- 19 e Caderneta e - 

?dè'andas da Secretaria 

- sy a' aos, autoTermo 	de 	Referencia ' 

pronunciamento, acerca, dâ#oliõitaflo q oriunda 
- 

Administrativa, que em 16.06.2021, solicitou a elaboração de Parecer 

Jurídico que abordasse as orientaçoesye diretrizes para dispensa de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

PARECER 18112021 - PGM/SMS 

EMENTA: PARECER JURÍDICO. ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO DE INSUMOS DIVERSOS. 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA DOENÇA DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19). CONTRATAÇÃO DIRETA. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N° 

1047/2021. DECRETO 20.738 DE 13 DE JANEIRO DE 

2021 

DO RELATÓRIO 
• *4 . 

o 	 l.ii(1ativo n° 34093/2021 é 

encaminhado a esta 	 para fins de emissão de 

'à 

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

13.973, de 6 de Fevereiro de 2020, fis. 03 a 10; Cotação de Preços e 

propostas, lis. 11 a 87. 

É o que convém relatar. 

Pç. Joaquim correia, 55—centro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

ANALISE JURÍDICA 

Considerações Preliminares 

Registre-se que os pronunciamentos desta Procuradoria, 

nos processos de Consulta são confeccionados sempre em tese, razão 

pela qual não nos cabe analisar e opinar diante do caso concreto 

apresentado. 

Impõe-se destacar, ainda, que a esta Procuradoria incube 

apenas a analise dos aspectás jundicos dos questionamentos 

formulados nos termos do art 160 da Lei Orgânica Municipal e Leis 

Municipais n° 421/87, 1 603/2009 e 1 760/2011, bem como legislação 

e doutrina pertinentes ao aso, abstrmdas as questões de ordem 

técnica, financeira e verncular, ou mesmo osi aspectos de conveniência 

e oportunidade, alheios a missko dete Oigão1  

Insta salientar também que, conforme o artigo 

supracitado cabe a Procuradoria as atividades de consultoria e 

assessoramento juridico ao Poder Executivo Dessa forma, este órgão 
( / 

responde diretamente ao Prefeito ;'e, aos Secretarios, devendo qualquer 

solicitação ser direcionada aos mesmos, que, entendendo ser 

necessário, encaminharão à Procuradoria. 

Ademais, ressalte-se que, na casuística, tendo em vista 

as peculiaridades de cada situação posta, esta Procuradoria Jurídica, 

mediante opinativos provenientes de Procuradores diversos, pode emitir 

pronunciamento dissonante sobre o assunto ora tratado. 

Pç. Joaquim correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

Do Mérito da Consulta 

Da Medida Provisória n° 1.047 de 03 de maio de 2021- 

Contratações emergenciais visando ao enfrentamento da pandemia 

da COVID-19. 

A Lei n° 13.979/2020, que trouxe, dentre outras 

medidas, a hipótese de contratação por dispensa de licitação, de bens, 

serviços, inclusive os de engenharia e insumos destinados para o 

enfrentamento da Covid-19, assim como a Lei 14.065/2021, que 

permitia, com alguns cntenos'e gara'ntia, o pagamento antecipado no 
- 	 ct2c.az\  

bojo de tais contrataçoes 	
. 	

Sistema de Registro de 

Preço deixaram de existir 6 dã 	iólativo, em 31 de dezembro 
Fft:2 

de 2020 tendo em vista 	 vinculavam ao Decreto 

Legislativo n° 06 de 2020.kt: 

Portanto, desde janeiro de 2021, os entes da federação, 
UW 

diante de uma emergência inadiável para a qual o procedimento 

licitatório se demonstrasse um empecilho, deveria se socorrer, com 

todas as cautelas intrinsecas ao caso, da hipotese de contratação direta, 

por dispensa de licitação, fundaMep±ada no art. 24, inciso V, da Lei n° 

8.666/1993. 

Desde então, havia uma expectativa dos gestores 

públicos em torno da reedição, seja via projeto de lei ou medida 

provisória, do regime que vigia, sobretudo sob a égide da Lei n° 

13.979/2020, já que a pandemia de Covid-19 não só continuou após 31 

de dezembro de 2020 como se agravou sobremaneira de modo a 

vivenciarmos o seu pior período nesses últimos meses. 

Pç. Joaquim Correia, 55— centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.ba.gov.br  
ww.pmvc.ba.gov.br  
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Medida Proivis&ía  

1 - dispensar a licitação;: 

Ç.) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

Sendo assim, foi publicada a Medida Provisória n° 

1.047/2021, que simplifica as regras para licitações e compras de toda 

a administração pública, de bens e serviços que são importantes para 

combater os impactos da pandemia no pais. 

Essa nova medida modifica as regras de licitação para 

aquisição de qualquer bem ou serviço, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. Com  isso, a 

Administração Pública poderá dispensar a licitação ou fazê-la com 

prazos reduzidos e pagar antecipadamente por compras ou serviços. 

Nesse sentido, dispõe os dispositivos abaixo da Medida 

supramencionada, senão v,1nõetbL> 

Art. 2° Para 	 Medida Provisória, fica a 

administração:pclifiÉa. dos entes federativos, de todos os Poderes e dos 

órgãos iéonÍtitucionáltrientê autonornos aunzada a, nos termos desta 

Art. 3° Nos processos de dispensa de licitação decorrentes do disposto 

no inciso 1 do caput do art. 2°, presumem-se comprovadas a: 

1 - ocorrência de situação de emergência em saúde pública de 

importância nacional decorrente da pandernia de covid-19; 

II - necessidade de pronto atendimento à situação de emergência 

de que trata o inciso 1; 

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  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

wwwpmvc.ba.gov.br  

III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de 

prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos 

ou particulares; e 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento 

da situação de emergência. 

Art. 4° Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o inciso 1 do 

caput do art. 2°, quando se tratar de aquisição ou de contratação por 

mais de um órgão ou entidade, poderá ser utilizado o sistema de registro 

de preços previsto no inciso II do caput do art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

§ 1° Na hipótese de que ttata o caput dente federativo poderá aplicar o 

regulamento federál reiatio ao sistema de registro de preços, caso não 

tenha editado regulamento próprio.`,,  

§ 2° O órgão uaet ddegcidôth da aquisição ou da contratação 

estabelecera prazo dekdcis a1  oito dias úteis, contado da data de 
\ 

divulgação da intenção deiregistro de rbçp, pata que outros órgãos e 

entidadds iai&mfestem interesse em parhcfl4tjdo sistema de registro de 

preços realizado nos termos deste artigo 

§ 3° O dispostohs;.Ç ? e  v1cJàft. 8° não se aplica ao sistema de 

registro de preços fundarnentado nesta Medida Provisória. 

§ 4° Para as aquisições e as contratações celebradas, após trinta dias, 

contado da data de assinatura da ata de registro de preços, o órgão ou a 

entidade deverá realizar estimativa de preços a fim de verificar se os 

preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no 

mercado ou na comercialização com a administração pública, promovido 

o reeqiii!íbrio econômico-financeiro do contrato, caso necessário. 

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  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

§ 5' A aquisição ou a contratação a que se refere o caput não se restringe 

a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas 

plenas condições de uso e de funcionamento do objeto contratado. 

Assim, analisando os dispositivos acima descritos 

conclui-se que nos processos de dispensa de licitação devem ser 

comprovadas as seguintes situações: a) Emergência em saúde pública 

de importância nacional decorrente da pandemia de Covid- 19; b) 

Necessidade de pronto atendimento; c) Existência de risco â segurança 

de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de 

outros bens, públicos ou particulares, d) limitação da contratação a 

parcela necessária ao atendimerità dá sftüçà&de emergência. 

O pedido formulalda.,a .. esta Procuradoria cuida da 

necessidade de dispensa de licitação, visando a contratação de pessoas 

jurídicas especializadas tcom 'o objetivo a prestação de serviço de 

confecção de cartões 4e vacin&-d'o Çoronvins ' Covid- 19 e Caderneta 
- 	 - de Saúde da Criança-em atendimento as demandas da Coordenaçao de 

Imunização vincula4áú:Djçtopá dVig 1ânçjeiui$aúde - DVS, junto a 

Secretaria Municipal dëSdüdê: 

Destarte, entende-se que a dispensa de licitação seria 

viável apenas para a contratação de pessoas jurídicas 

especializadas para confecção de cartões de vacina da COVID-19, os 

quais serão utilizados para registro de doses exigidas para a 

imunização da população, diante do cenário da grave crise 

decorrente da pandemia. 

Insta consignar que, com relação a caderneta de saúde 

da criança, o pedido não merece prosperar, tendo em vista que não 

cumpre com nenhum dos requisitos legais para a contratação direta 

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  
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tendo como fundamentação a pandemia do novo coranavírus. Sendo 

assim, para a contratação de pessoas especializadas para a confecção 

destas cadernetas, é necessário o tramite normal do processo de 

licitação com base na Lei n° 8.666/93. 

Outrossim, faz-se necessário alguns apontamentos a 

serem feitos quanto a formalização do processo em análise, qual seja a 

necessidade de um mapa comparativo das propostas comerciais 

(Cotações) a fim de classificar a melhor proposta numa planilha e 

verificar a regularidade fiscal da vencedora e sua idoneidade para a 

contratação; uma vez que (ora» observado apenas as cotações, fis. 10-15. 

Do decreto 20.738 de Janeiro de 2021 

O decreto em:questão prorroga  situação de Calamidade 

Publica por conta do COVIPT4::4clarada pelo decreto 20.251 de abril 
L.  

de 2020, prevê ainda a possibilidade da conipra por dispensa apenas 

enquanto perdurar a emergência a saúde para aquisição de bens, 

serviços e insumos destinados ao enfrentarnentõ da emergência de 

saúde pública, causado pelo Covid-19. Vejamos. 

Art. 3° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, 

inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, com base nos arts. 24, IV e 26 da Lei Federal n° 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

§1° Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos 

necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional de que trata este artigo, será admitida a 

apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico 

simplificado. 

Pç. Joaquim correia, 55 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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§2° O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado 

referidos no §1° deste artigo conterá: 

1 - declaração do objeto; 

II - fundamentação simplificada da contratação; 

III - descrição resumida da solução apresentada; 

IV - requisitos da contratação; 

V - critérios de medição e de pagamento; 

VI - estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) 

dos parâmetros previstos no art. 6° do decreto municipal n° 20.709, de 

04 de janeiro de 2021. 

VII - adequação orçamentária. 

53° Todas as aquisicóe ou 

decreto serão dispombilizadas, no prazo maximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da realização do ato, ri) site oficial específico na internet, 

observados, no qiiticouber;  os' requisitos previstos no § 3° do art. 8° da 

Lei n° 12.527, de 18 de noven-ibrc de 2011, com o nome do contratado, 

o número de sua lnscriçao na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o 

prazo contratual, o valor?:  a discriminaçao do bem adquirido ou do 

serviço e o respectivo processo de aquisição ou contratação na íntegra. 

A fim de fa'chtr scomprasãi'insumos e serviços para 

atender a elevada demanda dúàda5pi&andemia, o decreto autoriza 

que seja feita através de dispensa, e ainda que seu termo de referência 

seja simplificado, que poderá conter apenas: a) declaração do objeto; b) 

fundamentação simplificada da contratação; c) descrição resumida da 

solução apresentada; d) requisitos da contratação; e) critérios de 

medição e de pagamento; f) estimativa de preços e g) adequação 

orçamentária. 

Destarte, para efetivar contratação emergencial, à 

Administração Pública Municipal urge demonstrar, concreta e 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
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efetivamente, a potencialidade de dano às pessoas, obras, serviços, 

equipamentos ou outros bens, públicos ou particulares. Nesse sentido, 

nos ensina MARÇAL JUSTEN FILHO: 

"A urgência deve ser concreta e efetiva. Não se trata de urgência 

simplesmente teórica. Deve ser evidenciada a situação concreta 

existente, indicando-se os dados que evidenciam a urgência. 

O prejuízo deverá ser irreparável. Cabe comprovar se a contratação 

imediata evitará prejuízos que não possam ser recompostos 

posteriormente." (Gio 

A contratação, portni6, 'tëffi relação direta e/ou indireta 

com a adequada prestação do serviço público, de saúde e com a defesa 

da saúde pública no aspecto 'mais abrangente possível do termo, pois 

esta em risco a incolumidade de toda a população do Município de 

Vitoria da Conquista,-,considerando, principalmente, o momento atual 

de pandemia ocasionada Íyelor novo coronavirus 

A saúde 

assegurado (artigo 6°, ca& da, CaT 

constitucionalmente 

"4 de 1988), de modo que 

deve ser a todos ofertado, garantífidõ-áe indistintamente um tratamento 

isonômico e de qualidade, sem que hajam paralisações e riscos à 

integridade fisica dos interessados, configurando-se como dever estatal. 

Encontramo-nos diante de um caso típico de aplicação do 

princípio da proporcionalidade. Ou o Município aguarda o tempo de se 

processar toda a licitação, aceitando a possibilidade de o serviço público 

municipal de saúde, ou qualquer outro serviço estratégico, ficar 

desabastecido dos insumos e meios necessários para a prestação do 

serviço público essencial, ou realiza contratação direta, sem licitação, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Procuradoria Geral do Município 
- Procuradoria da Saúde - 

www.pmvc.ba.gov.br  

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  
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atendendo, de pronto, as necessidades básicas listadas, garantindo a 

prestação de serviço público de qualidade para os administrados com 

vistas ao salvamento de vidas e preservação da saúde da população. 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, desde que preenchidos os 

requisitos elencados ao longo deste parecer, entende-se possível o 

prosseguimento da contratação direta apenas da contratação de 

pessoas jurídicas especializadas para confecção dos cartões de 

vacina do COVID-19, por entender 'restar configurada a hipótese de 
- 

dispensa de licitação, fundamentada-no artigo 2', inciso 1, da Medida 

Provisória n° 1047/2021, bem, como Decreto n° 20.738/2021, ficando a 

decisão de mento acerca da conveniencia, 'oportunidade, necessidade e 
-1 

viabilidade orçamentaria a- cargoda- autoridade consulente. 

x4 	cDII 
Ademais, recomenda-seque seja' anexado aos autos 

" _aC  '%-tI 
comparativo das propostas comerd[àis (Cotaçã?)ta fim de classificar a 

/1*4 
melhor proposta numa plani1ha venfic'4regularidade fiscal da 

vencedora  e sua idoneidade paraa contrataçaQ 

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de 

origem para as providências cabíveis. 

Sem mais para o momento, subscrevo o presente. 

Vitória da Conquista - DA, 28 de junho de 2021. 
MATREUS SILVA 	Assinado deforma digital par 

MATHEUS SILVA SOIJZ&03564$19594 
SOUZA:036648 19594 j Dados: 2021.06.2814:49:13.0300 

Matheus Silva Souza 

Procurador Jurídico - Saúde 

OAB/BA 38.342 - Matrícula 245605 

Pç. Joaquim correia, 55—centro 
Fone: (77) 3424-8905 
CEP 45000-907 - Vitória da conquistaS Bahia 
pgm©pmvc.ba.goV.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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arj 

Data/Hora de origem: 
28/06/2021 16:12:11 

Local (Destino): 
SMS - Diretoria Administrativa 

Protocolo N2: 
3409312021 

Local (Origem): 
SMS - Gabinete do Secretário 

SMS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA Resp. (Recebimento) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - GABINETE DO SECRETÁRIO 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor ) SMS - Gabinete do Secretário 

Protocolo (N) 34093/2021 

Data e hora 28106/202116:12:11 

Texto de envio dispensa de licitaçã. 

Pereira  

Monica Moreira Amorim 
Responsável pelo envio 

SMS - Gab nete do Secretário 
Respon ável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
dispensa de licitação 
SMS 
Monica Moreira Amorim 

Prezados, De ordem da Secretária de Saúde 
encaminho Parecer jurídico N11  181/2021- PGM/SMS 
do 	referido 	Processo 	NQ 	34093/2021. 
Atenciosamente, 

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. 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

as, 



Ana Maria V. Ferraz de 011v 
Diretora de Vigilãnda em SÉ 

3t.21.1Ü33 - 

4 

  

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
• Secretaria Municipal de Saúde 

Diretoria de Vigilância em Saúde 
www.pmvc.ba.gov.br  

Segue retificação referente ao PARECER JURÍDICO 181/2021 - PGM/SMS 

5. DAS EXIGÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS DO ART. 26 DA 8.666/93 

Onde lê: 
a. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada 
pela Diretoria de Vigilância em Saúde. COPIADORA ELI LTDA-ME, CNPJ 
13.326.558/0001-03, detentora de menor preço foi declarada vencedora do presente 
processo. 

b. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
A prestação de serviço descrito neste Termo de referência dar-se-á no importe total de 

R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujo preço de referência encontra-se 
dentro daqueles praticados no mercado, conforme pesquisa de preço. A empresa 
COPIADORA ELI LTDA-ME, CNPJ 13.326.558/0001-03, foi a empresa que apresentou 
menor valor para o iten em comento. 

c. Outros fornecedores foram consultados, os quais constam indicação dos valores 
apensados ao processo, a saber VALDECI ALVES SOUSA 18666523549 CNPJ 
29.447.3923-03 valor total 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) e: 
GRÁFICA VALE DO NILO CNPJ 16.333.254/0001-61 valor total R$ 20.000,00 
(vinte mil reais). 

Leia-se 
a. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada 

• 
pela Diretoria de Vigilância em Saúde. COPIADORA ELI LTDA-ME, CNPJ 
13.326.558/0001-03, detentora de menor preço foi declarada vencedora do presente 
processo. 

b. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
A prestação de serviço descrito neste Termo de referência dar-se-á no importe total de 

R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), cujo preço de referência encontra-se dentro daqueles 
praticados no mercado, conforme pesquisa de preço. A empresa COPIADORA EL! 
LTDA-ME, CNPJ 13.326.558/0001-03, foi a empresa que apresentou menor valor para o 
item em comento. 

C. Outros fornecedores foram consultados, os quais constam indicação dos valores 
apensados ao processo, a saber GRÁFICA VALE DO NILO CNPJ 
16.333.254/0001-61 valor total R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e: VALDECI 
ALVES SOUSA 18666523549 CNPJ 16.333.254/0001-61 valor total R$ 20.000,00 
(vinte mil reais). 

Rua Rotary Clube, 69,Centro 

Fone: (77) 3429-7405/7403 

Vitória da Conquista - Bahia 

conquista.ve@gmail.com  



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
SMS - COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS 

COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SMS - coordenação de Endemias 

Protocolo (Na) 34093/2021 

Data e hora 15106/202108:55:01 

Texto de envio dispensa de licitação 

Fábio Araújo de Oliveira 	 SMS - Coordenação de Endemias 
Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
dispensa de licitação 
SIVIS 
Fabio Araujo de Oliveira 

licitação visan  E...] 

Prezado Senhor 	Solicitamos de V.S.L3  os 
encaminhamentos necessários para dispensa de 

RECIBO 

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

Protocolo N: 
3409312021 

1 LocaliOrigem): 
SMS - Coordenação de Endemias 

Data/Hora de origem: 
151061202108:55:01 

Local (Destino): 
SMS - Coordenação de Apoio Técnico 
AdministratiSio 

Resp. (Recebimento) 	 SMS - COORDENAÇÃO DE APOIO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

VITÓRIA DA CONQUISTA 	/ 	/ 



REFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUIS1IÁwww.pmvc.ba.gov.br  
SECRETARIA MUNICIPAL DE sAúDE: 

DIRETORIA FINANCEIRA 

Coordenação Orçamentária, Financeira e Contábil 	 tfi 

Vitória da Conquista, :1 6 de Julho de 2021. 

Senhores (as) 

Conforme solicitado, segue a classificação orçamentária. 

PROJETO ATIVIDADE - 2122  

ELEMENTO - 33.90.39.00 

SUB ELEMENTO - 07000 

FR — 02 — ~-RECURSO PPRÓPRIO 

VALOR —RS 17.000,00 

Sem mais para o momento, 

LIII 

-- 
IA F RREIRA OLIVEI 

c 	6É DONA DE . - ÇAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
24237-4 

COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FINANCEIRA E CCNTAEIL. 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@hotmail.com  

www.pmvc.ba.gov.br  
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TRIBUNAL :DEcCNTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 21/07/2021 08:59:29 

Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COPIADORA EL! LTDA 
CNPJ: 13.326.558/0001-03 

Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AOUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNL& - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AOUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AOUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AOUI. 

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundámento legal: Lei ri0  12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei ri0  13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n°8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Fobi 
Continua 	 
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4 
00 abaixo assinados, ELIZO(TE NPAUJO NISt31CIMENTOS brs 
slielro, casado, aurisensor, residente ø domicilia-
do nesta Cidade de Vit&ria de Conquista, Estado da 
Bahia, a rua Si queira Capo* n5  166, portador da / 
carteira de iduntjded. n0  6.118.696 fornecida peie/ 
socretaris de Ssgurançe Pibi ca do Estado de So / 
Paulo, CPF 665411828-68 • iíci& PORTO ARAÚJO NASCI-
MENTO, brasileira, casada, proFessora, residente e 
domiciliada nesta Cidade de Vitkio ci. Conquista 
Estado da Bahia, à rua Siqueira Campos n2 166, por-
tadora do Título Eleitoral n0  29.382 fornecido p 
ia 40' Zona Eleitoral de VConqulsta-Ba, CPF 086251 
82$34 , tem entra si justos e contratados a conatj 
tuiçLi da usa sociedade por oquotas de re.ponsebilj 
dada limitada, a qual reporá pelas c4&usu1416 e con-
dições aguintesi 

	

P 	A socisdade girara sob a d.nosinaço social ci. 'CQPIADDhA ai LTDA7 
coa sede a rua Siqueira Campoa n5 166 nesta Cidade ci. VltkIa d4 
conquista, Estado da Bahia, onda ...4 nau rc Jurídico. 

	

Q 	O objetivo da sociedade será a expioreço do ramo ,coser ai de ma- 
ter leu, para desenho, e prestaço da serviços de ctpies hei iogrsfj 
cas, desenho, e topografia. 

- O capital da sociedade ; de 4500.000000 (quinhentos aiIcruz.iroa)' 
- ou sejas 500.000 (quinhentas ali) quotas de 041,00 (bus cruzeiro) 
cada usa, distribuido o$ollzado entre os s&cio& da s.guinte for 
sai o s&clo ELIZOETE AR1JJO NASCIMENTO, .ubscrats e integral lia na 
te ato am moeda corrente do Pais 4250.000,00 (duzentos e cinquent 
mil cruzeiro.) ou sejam 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas / 
de (41,00  (hus cruzeiro) ceda uma; o sicia 11CM PORTO Ah'AlJUO NASCI 
MENTO, aubacreve e integral iza neste ato se moeda corrente do Pais! 
4250.000,00 (duzentos e cinquenta ali cruzeiro.) ou osjas 250.000/ 
(duzentas,* cinquenta mil) quota. de C4i 3OO (hum cruzeiro) cada uma. 

§ tnico - A responsabilidade doa s&zlos 	imitada na Poema da 1.1 
ao vaio.' total do capital social. 

	

40 	O prato de duraço 4a presente socleda(lp esi4 por tampo indetarmins o 
do, isto , enquanto convier aos .ocir. 

	

52 	A g.6ncia a adminIstraço da socioaacij"4er exercida apanas pjjo / 
sacia EL1ZOCTE ARAUJO NASC1LtENTO, o qujrnd.ra usar 1a fira., s.nd2 
lhe vedado o nubsu p,  , 	TEr3Ioftts e avais 41 favoresg P1— 
cas{do o s&cio dispenaado da cmuçoj tt' 

Para suas donposuaparticuiare. A t$ãflkJs  pro-iabdj., o s&cio EU o 
ZOETE ARAUJO NASCIMENTO  retirará te ate o 	Imo peMitido 
pelo imposto de Renda, cujas impor ncÈaqw;o cv e a débito ds 
conta da Despesas Gerais do aocidd 

o 

*79  
4 

O. Lucrou ou prejulzos ver if 
.4 em 31 do dezembro de cada 
pelos 4ciosna proposç;O do 

lcadoajianço anual que a real 1,  
ano, 	 ou euport.d 
capital do cada um. 



O s&cio ELIZOrA  ARAØJO NASCIMENTO, aesInor 

COPIADOR LTDA 	1 	 •.: 	 . 	... .. 

Vltr;e da Conqulja, 17 de Julho da 1983 
/1 ----.1 

1 c 	trtnuauntsa%s Incnu 
 

•n,.sIAnn fl,r.rrn.... 	..........., 	... 

- Por Falecimento ou retirada de quaiq r um ili.s s&ics, a sociedade 
e. dissolvera, noo iuIlcando porm na axtlnço do n.g&io, que / 
continuara sob a responsabil idide do *Jiclo remanescente, assistido 
por 	dos h.rdeiroe, para que no prazo 	xiso de 180 -cento e oito2 
te- dias seja dado jÁtraordillariaøente o balanço Final 1  o capital / 
o lucros que forem apurados sejam pagos a seus herdeiros pelo sacio 
oobrsvivento, tendo como base o iit1mo balanço da sociedadw. 

99 - As divergncisui suscitadas sntru oa soe ios isro sanadas por dois / 
£rbitros que ;l.c noaseoro, os quais se no chegarem a ur acfrdo 
nosieirao um terceiro ds.esipatador. 

lOa- No que este contrato for ocioso, api ice-se as leis que regem o assun 

a 	
to o o Decreto n 3.708 de 10.01.1919. 

E por sstar.; assim justoo o contratados, assinec este 
instrumento particular de contrato 8. 0..0.  ía1 es 03-tras- vias de igual 
te&r e Forma, na presença das tastejnhau abaixo aeslnadae, devendo 
o primeira via, depois de devidamerutu legalizada, ser arquivada na 
MM. Junta Comercial da Bahia, para ua pod ruzo os 	s oFoito legais. 

Vitria da Conqui9ta, i9 d e julho de 1983 

TEsTEMuwlI:, 
 

Antonio Hamilton di. Santo. Noqu.w - 
flua 13 de Maio 17- V.Conquiste-B 

• CPF 004475875-87 

LJllna Fagund Santos 
Rua 13 de mato 17- V.Conqulsts-Ba 
CPF 335586415-15 

DECLARACZO 



ÉGáTRATUAI 

• eOs abaixo assinados, ELIZOETE ARALJJO MA 
CUIEMTO, brasjloiro, casado, ogrir.onnbr, 
•rosidonü 	oiticj jade nesta cidade cio 
Vitr,ã &i 	n Coq J óto, Estado da Bahia, 
rui Siqucir Campos n0 166, portador.  da 
Carteira do Idontidaclo 'n2'6.11 &í'696 for 
necida pela Secretária cia Segurnnça 	P 
bI ica do Estado do Soe Paulo, CPF 
665411828-68 o LICIA PORTO ARAIJJO NASCI 
MENTO, brasileira, casada, profoosoro,ro 
sidenteo dom lciliada nesta cidade 	dc 
Vitria da ConquIsto, Estado do Bahia, 
rua Siqusira Canos ri0 166, portadora do 
Ttulo Eleitoral hg' 29.382 fornecido pc 
Ia 400 Zon3 Eloitoralclo Vitria da Con 
quieta-BA, CPF ri0  086251825-34, 	Snicos 
scios 1  c01r4,onontosda firma 	"COPIAJORA 
CLI 1 TA", conforme Contrato Social 	ar 
qulvedona MM. Junta Comercial da Bahia, 
sob o n0J1!CEO 292005013.85 por despacho 
de 22.07.83, .CGCI4F 	13.326.558/0001-03, 
• raso 1 vem do comum acordo ,e": dentro da Lai 
fazer as seguintes alteraçoc a seu Co 
trato Social,acima mencionado, cone 	co 

O capital social que 	db Cr$500.000 - Fica olvado pera 	C 
cr535.000.000 - cinco inilhes de cruzeiros - dividido em 5.000.000 
- cinco mi lhes - de quotas no valor nominal de $I - hum cruxeJ. 
ro - cade uma, distribuído e realizado entro os scios da sdguin 
te forma: o soda ELIZOETE ARALIJO $ASCltiENT0, que ja possui 	na 
ocicdado cr$250.000 - subscrevo mais.C$2.250.000 perfazendo 	o 

total de c42.500.000 - dois rjilIies e quir.hentou nu cruzeiros - 
dividido em 2,500.000 - dom milhos e quinhontas mil - 	quotas 
no valor nominal de Cr$1 - hum cruzeiro - cada uma, om Moeda Cor 
rente do Pais neste ato; e sacia LICIA PORTO ARAUJO t4ASClMET07 
que j possui na cociodode Cr$250.000 - subscrevo mais 
Cr$2.250.000 - perfazendo o total de Cr$2.500.000 - dois 	nilhen 
o 9uinhentoo mil cruzeiros- dividido ewi 2.500.000 - dois 	rnj 
limos o quinhentesmil - quotas no valor nominal cio UrSI - 	hum 

eiro - c3dn uma, cru Moeda Corronte do País neste ato. 

1 - tínico - A responsabilidade dos socios 	Iiraitdana 
di Loi ao valer total do capital social. 

- objetivo d sociedade ssr a domerciaiizaço dc materiais 
ra desenho, roupas, indjstria 1 itogs4fica, artigos paro presen 
• ten, prestaço de serviços de cpiao hei iagt4Ficas, desonhos,to 
pograf ia, jiQpr005o de mapas c guina do ruas o reformas cio ceno 

CONFE 

Fobio 



.t. i 

Ccrtnu.n. oca vigor as dett is cl iusulaa e cHopes iços do ccnti 
(-o social..  e.'u 1 nonciondo, que no tenham sído raod ificitins 
a presente alterqo cor.tratil 

E por eetárim 1 eeair.I ja;to-. o cccttrntado, 	s3$r;1 

rto instnhinent.o 1 particular 1 de ltoraçw cofltrat1JflI em 	O 
(±r&s) vias da ivai teor e ftrun, na ârOasno:: ja8 toatcr.unz:i 
abaixo ORGInadas o  doveíndo:a primeira via, depole do dnvidnme 
te 

1 legalizada, Ser arquivada na flfl. Junt3 Coicrchl da Bahia, 
pira que produza os efeitos leuis. 

, Vitória da Conquiittj, 14 de nyoto dá,  

7(1-' 

?cc& í7fc  

Õ 

ÍL LAÀ 

T5TEMÜNfl4S. , 	-. - 
) 

António 	on doê Sailtos:Nogueira 
Rua 13 do Maio, 17 - te., nadar. 
Vtria da Conquista - Bahia 
cr 004.475.875-87 

'-ki iF% Fágu&Ur Si tes 
Rúa 13 de laia, 37 - 	andar 
Vitorga.da Conquiuta - Bahia 
CPF 135.586.415-15 

CON 
-A 
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s 
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o 
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:fl 

D_& Cr.r4Q Lz...2L 4).? ;4e 4  ii; 
,DÁ- Ií 	N,,7çL4,Áa Z 11, J44sr,A. 

L1il14$4 	CflCc'i?A U. L2')4. 

ah%1Q44W 4.?LLWC .4.. ':;zrc, brasileiro, casa 	atN', e. rZ:, 
sor, restdento nesta cidade de vltjrze da YonqtzLita—i2a, 	Vua Stq.c r4 L? 

por riS 1-61  portador da.. Carteira do Identidade nt 6.120.696, e.pacZL 2 p:1 
acrcr:3 te 	 14b1 10a do Latada de .M'o íaa.Zo, e do c.I.A n9 / 

C65,411.8eOs6O, e L.. .L4 P,220 4.4t.A.. h'a.-Jt&,i'Ú, braoiletrc, cavada, ita.io 
professora, residente nesta cidade áe vieo'rta da Gonqufsta-da,  a :s .71 — 
queira Cwizpõs fli  16 portadora da Uarteira de Identidade PO, 964.271 c 
pcida pelo .lr.stituto do .dentif1caçio Pedro .a1lo e do J,.I C, nD Cj.2Sl, 
5I3534, untei& quotistas da sociedade por quotas da rosponsabt.ji ..:d Li'!' 
ta-.'a JCPh3.i.74 aí LTJÁÇ  situada a Rua 4qtieira Canpos ri' 266 nctta ctda—
Ze de Vitiria da Ccr.quiflz-8a, inscrita na C.G.J. (!F) a? 13,838.õse/OOGJ. 
030  oori o Jontrato SccicJ do iJonítltuiç3o devdanentv arquivado na Junta 
.'ozcria2 do 4'ztado da Bahia sob ri' WCà2 892.003. 013.65 por despacho de 
32.G7.5.' e Alt.raç&'o Contratual arçaivada tanbia na Junta Car.rctcl do * 
talo da —'.ia, por despacho de .13.09.85, sob ,P  JUCLD 1,216,Q6, resc2vnz 
do CoeU.i acórda, alterar a Contrato ocia2 a saber: 

	 - O Jcjp.ta.2 social que t de Cr-9, 5,QCO.0C eLr.oc nllhoja do 
crwIros) cZtuidicZc ar. 5,000,000 (cinco *Slhoh) de quotas de fl$. i,co 
(hL-z crzs2ctro), cada uaa, por farpa do 3ecr.to—Lii nâ 2.283 do 27.tJ466, 
p*4Sarc a cor da CaS, 5.000,00 ( cinco mil cruaados)* 

	

 	4weritr o capital social acina indicado na cicLt.ia 1 (pri' 
nciia) ora convertido eri orzsaados, nooda corrente do País, de cs.5.Ca0,Q 
(cinco Ml crz.cados) para ÜsJ, 25.ow,vo (vinte e circc iil crZU!GdoS., 41. 
virltdo oz O5,ÜO.' (vinte o ctnqcnil) quotas no valor de 2g. 1,LL (hun 
.a-o) cc.a una, o subscritas ctz 

ELfl&ATTS 4.?AÜJ0 NÁ.JL2M?G 	jc,cot; quotas — c.sa. 1 0 )CC,& 
Lfl'IÀ ,ar; ASÁUJG .v4;:r.z're 	1O.00G quotas  

pa.canda o total do capital a 3tr distribuído ortt 
SL%STE ARA ZéJu N4.C16N2C 	22.5Cc' çuotss — Ost. 1e.5&,t. 
L1014 ?CdL'Q 4âJ0 !L4JCE»J/TC 	12.500 quotas - cn. 

P24GR.--'C Cy%Ccè — 40 nouas quotas subscrita: ato totalcnte i.:tcraltada 
ne Cv ato en noeda corrente do Pata, pelos aubacrltora, 

.1'!!  — Todas as denais clSusulat e dondíçoA es e6tabelocidOa nos 
atos dbnstitutluoe da sociedade e ajteraçto poatrtar rifo alcançadas pala 
presente inatrunento, psrranøourn em utpir, 

14 por acharem gz perfeito  acrda,em tudo quanto nuvt ns' 
trzawto particular foi lavrado, otr2,"—ce a csir.,rir e presente. Wfi3* 
do—o na presenga das duas testezusrzhaa abai'o t; .43 (trs) vias de 1 	/ 
te6r, da.s quais ftcar6'o arquivadas na A.2, CtL.tt2-  ,ornercjal do .'st.j z: — 
Dakia a quantidade ncccwJrta e as danais :eu!acrxte anatadas, ftcar& o! 
poder dos quotirtas para ECU Laa. 

Fitaria 	uizt..., 03 do 4Éyro 

Liata Ibrto arau 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Pelo presente instrumento particular. ELIZOETE ARAUJO NASCIMENTO, brasileiro, 

casado:  progetista residente e domiciliado nesta cidade de Vitória da Conquista, Estado da 

Bahia, a Rua Siqueira Campos a. 166, portador lia Cadeira de Indentidade n. 6118.696 

Fornecida pela Secretária da Segurança Pública do Estado de São Paulo-SP, CPF 665.411.828-

68 e LICIA PORTO ARAUJO NASCIMENTO, brasileira, casada, professora, residente e 

domiciliada nesta cidade de Vitória da Conquista-Ba, a Rua Siqueira Campos a. 166, portadora 

do Título Eleitoral n. 29,382 fornecido pela 40. Zona Eleitoral de Vitória da Conquista-Ba. CPF-

086.251.825-34, únicos sócios componentes da firma COPIADORA ELI LTDA, estabelecida 

nesta cidade a Rua Siqueira Campos ri. 166, conforme Contrato Social arquivado na MM, Junta 

Comercial do Estado da Bahia. sob o ri. JUCEB 292005013-85 por despacho de 22,07,83, e 

Alterações Contratuais arquivada tambem na Junta Comercial deste Estado por despacho de. 

13,09.85, sob o n. 139.682'  inscrita .no CGC(MF) sob o n. 13,326.558/0001-03, resolvem de 

comun acôrdo modificar pelo presente instrumento e dito contrato de constituição e alterações  

posteriores da seguinte Forma: 

Dl)- O Capital Social que é de R$0,01 (Rum centavo do real); passa a ser de 

Rs13.00000 (treze mil reais), dividido em 13.000 (treze mil ) quotas no valor de R$1,00 (hum 

real), cada urna, assim distribuidas: 

ELIZOETE ARAUJO NASCIMENTO 	6,500 quotas no valor de R$ 8,500,00 

LidA PORTO ARAUJO NASCIMENTO 6.500 quotas no valor de R$ 6.500,00 

TOTALIZANDO  . 	 13.000 quotas no valor de R$13.000,00 

PARAGRÁFO ÜNICO - As novas quotas subscritas são totalmente integralizadas  

neste ato, proporcionalmente a cada sócio, sendo que R$39579. (trezentos e noventa é'.cinco  

reais e setenta e nove centavos), pelo aproveitamento da Reserva de Correcão Mondara 'do. 

Capital e R$12.604,20 (doze mil seiscentos e quatro reais e vinte centavos) com parte de 

Lucros em Suspenso. 

02- Fica alterada à Clausula 02 (segunda) do Contrato Social , que terá como objetivo 

principal da sociedade a INDÚSTRIA GRÁFICA,: EDITORA E IMPRESSÃO DE MAPAS E 

GUIAS DE RUAS. 
 



3- Fica alterada a Cláusula 05 (quinta) do Contrato Social, passando a gerencia e 

administração da sociedade a ser exercida pelos 02 (dois) sócios, os quais poderão usar a firma, 

sendo-lhes vedado o seu uso para abonos, endossos e avais de favores, ficando os sacies 

dispensados cio caução. 

4- Fica tambem alterada a Cláusula 06 (sexta) do Contrato Social, onde a sócia 

LIdA PORTO ARAÚJO NASCIMENTO fará uma retirada mensalmente da empresa a titulo de 

pro-labore, dentro do rnaximo permitido pela lei era vigor, cuias  importâncias serão levadas a 

débito de Despesas Gerais da sociedade, 

5- Continua em vigor, todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos 

constitutivos da sociedade e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 

lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas 

abaixo, era Ires vias de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na 

Junta Comercial do Estado da Bahia-JUCEB, 

Vitória da Conquista-Ba. 22 de dezembro de 1995. 

ELIZO&ÊÁRAUJO NASCIMENTO 
7CPF-6Ø$41 1.828-68 

()J 

LICIA PORTO ARAÚJd NASCIMENTO 
CPF-086,251 .825-34 

TESTEMUNHAS-  —. 

MARIA DAS GRAtt ARAÚJO MAGALHÃES 
CPF-l7Zie&r58 

JOÃO B%1I$rA PEREIIVDE OLIVEIRA 
CPF-109651.955-87 



I'AJN. 

• SOCIEDADE LIMITADA 
ALTERAÇÃO O CONTR%TUAL N°01 

DA SOCIEDADE COPIÀDORÁItLÏLTDA - ME. 

• ELIZOETE .ARAUIJO NASCIMENTO, brasileiro, natural de Vitória da 
Conquista - Ba casado cm regimi universal de bens,, nascido aos 16/1111953 
:Sipreãrio.portador do CPFn° 665i411.828-68 e •RG n° 12626695-61. 
expedida pela Secrelaiia de ,.Segurança P'iblica do Estado da Bahia,  
ciiiitida em 12206/2000; residente e dmuiciiiado à Rua Joaquim ilortébo 
n 163, Bairro Escola Normal nesta cidade de Vitória da Conqui5a - BA.,  
CEP 45020-320 e LICIA PORTO 	ARAUJO NASCIMENTO, 
brasileira 	natural 	de , Vitoria da Conquista- 13, casada cm regime 

m uvcrsal dc bens nascida aos 15/12/1 . 9510 	enipres.,íria portadora do cr ° 
086251 825-14 e RO rt° 0096427 1-40, expedida pela Secretaria de 
Scauranc Publica do Lstado da -Bahia cniitida cm 20'03/2001 
residente e domiciliada a Rita Joaquim Hortcho x1.963,  no l3iino Escola 
Normal nesta cidade de Vitona da Conquista- Ba irnicos sócios da 
COPIADORA LIA LTDA ME, com sede a Rua Siqueira C ainpos n 166 

atrro Centro nesta c;dadc de Vitoria da Conquista - 13 Bairro , ( LP 45020-001, 
iegistrada na Junta Comercial de Vitoria da Conquista sob o NIRE o 
292 005 013 RS c inscrita no CNPJ sob o n° 13.326.558/0001-03, tesoRein 
assim aliciar e consolidar o contrato social 

PRIMEIRt CLÁUSULA 
Fica alterado e incluído no objeto social editora de IlHas, jornais e revistas.  
Em r it3o dessa moddic ai; o no objeto social a segunda clausula ara a 
seguinte recbçüo 

SEGLJND4'CLÂ1 .USLJLA --O objeto social é a .oniposição de matrizes 
ressào deaihiprbssTgflca, editora de livtsiornàis õtevista àlmppú  	 Y  

mapas e guias de ruas 

SEGUNDA CLÁUSULA:  
A i esPonsablIldade de cada soem e 1 esirita do valor de suas quotas, mas todos 

, respondem sólida namente pela integializayâo do capital social 

TERCEIRACLÁU$tJL/ 
A administração da soiedade cabei a aos soetos ELIZOE 1 E ARAUJO 
NAS( IMENTO c LICIA PORrO ARAUJO NASCIMENTO cem w 
poderes e atnhuçocs de representarem a einpiesa em qialqut ' otao publico, 

Federal, Esfadual ç Municipal bem coi-no,poder movimentar, assinar e 

Continuo tin flanrina 0 
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eiicemtr contas bancárias, autorizando o riso cio nome empresarial, vedado, no. 
entanto, em atividades estanhas ao interesse social ôü assumir obrigações semi 
cm Favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem corno onerar ou 
alienai-  imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

QUARTA CLÁUSULA 
Os 	adrninistnidors .. deblaram sob as penas da lei., de que não estão 
impedidos de  exercerem a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de.condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
ou põr crime falimentar, .. de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato a economia pópüiar, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo; fé pública, 
012 fl propriedade. 

Em vista (Ias modificações 011  ajustadas eoasotidani o contrato suckti conforme abaixo 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
O nome empresarial é 'COPiADORA EU LTDA - ME, com sede social à 
Rua Siqueira. Campos, h° 1.66. Bairro Centro , CEP- 450-20-001 nesta cidade 

de \' foi ia da Conquista 1 ahia 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O objeto.sociá]ó:de: 22.29:2-02 - Composição de Matrizes para Impressão 
Gráfica, Editora de Livros, Jornais e Revistas e Impressão de Mapas e Guias 
dec Ruas. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A socid?1de iniciou süas ntHdades em 22 de julho de 1983 e seu prazo de 
duração é rndetcnuinudo. 

CÁIJSULA QVM4TA: 
O capital social é . de R$ 1 3.0000(3 (Treze md reais). díado cm .3.000 
(Treze mil ), quotas no valor nonjinal. de RS 1 ;00 ( ana (-eal), eadn i.mia, 
integPalizada'em moedà:cóntite do Pais, assim suhs 

ELIZOETE MAUJO.INASCTMENTO 	6,500 CtIOtnS  R$ 6,50000 
LICIA PORTO ARA'IJJO.NASOME.'rO 	6.500 quotas RS 6.500,00  

TOTALIZANDO 	 . 	1.3.000quotas R$ l3.00000 

CLÁUSULA QUINTA. 
As quotas so indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transièridas a terceiros 

do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade 

Continua na pagina 03.. 



de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se. Posta. a.. 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contrat ual 
pertinente 

CLÁUSULA SEXTA 
1k responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SETIMA 
A administração da sociedade cabe aos sócios ELIZOETE ARAL'iO 
NASCIMENTO e LIDA PORTO ARAÚJO NASCIMENTO C(liii OS 

poderes e atribuições de representar a empresa em qualquer órgão público, 
Federal, Estadual e Municipal, bem como poder movimentar, assinar, e 
encerrar contas bancárias, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bem imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio 

CLÁUSULA OITAVA 
Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores:: prestarão .Contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do 
balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de 
suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

CLÁUSULA NONA 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre asContas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

CLÁUSULA. DÉCIMA 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependôncia, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a titulo de 
"pró- labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Falecendo ou interditado qualquer sócïo, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor 
de seus lias res hera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

ContÏnua na pagina 04... 



1Y 

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especiatnien 
levantado. 

• :p9ípfl[() úniôh - O mesmo procedimento será adotado em outros casos .in 

que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Os Administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos 
de exerctenia administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenaço ëriminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que tcmporariàmute, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
Jhlinientar 	de prevaricïtção, peita ou suborno, concussão, pecuato,ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro, nacional, contra 

normas de defesa da cucõrrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 

( LUSULA DECIM ¼ QU tRI 
Fica eleito, • o. foro de Vitória da Conquisto -- Ba., para o exercício e o 

.c.umprimõiito'  dos 'diteitos'e'obrigações resultantes deste contrato. 

E;'  por. étàeütjütôt"contratados, assinam este 'inMrun.ento'dealteração 

-eu tratualchyttê:vitts,  

Vitória 'dit Cõnquista —fia., 29 de Dezembro de 2003. 

Sócios: 

—. 

ELJZOStE ARMJJO NASCIMENTO 

LIdA PoRro ARXÚJO NASCI MENTO 

Testemunhas 

RANI EY. MOREIRA ALVES 
iw. o5!782;51.1.40 S.S,P— BÁ. 

S'fl'HJtio POIITO ARMJJO NASCIMENTO 
1W. 08.162,775-08 S.S.P._BÀ. 

àfl 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA 3AHrA 
'. 	CERTIFICO OREGIE'rRoal 2/O1/2&34 

1UCEfl503  N°:  tJ495354  
Protocolo: 04/003132.3 

Er02rc5;I:29 2 0050133 5 
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L CIA PORTO AR- JO NASCIMEM 

CLÁUSULA 6' - A responsabilidade de cada sócio é rrsirila ao velar de suas quotas, aaiodn 
respondchi snIidaHmente pela inlegralização do c9pital social. 

CLÁUSULA 7' - ks cláunJas pertencentes ao contrato de constituição, não alcançadas pcfli 
presente intiurndnld periainêcém em vigor. 	 - 

E por eslarem assim justos e contratados assinam o piesenteinstruniento em 03 vias. 

Vitória do Conquista - Bahia, 28 de junho de 2013. 

TESTEMUNHAS: 

Wagner Brito Rocha 08.7752274 SSP-BA 
CRC: BA-0B41 1/O 

Ejiezer Vif a-& OUs-no Primo 03821328-15 SSP-BÃ 
CRC: FA•025552O 



ALIIZRAÇÃO CONTRATUALN"2 DA SOCIEDADE COPIADORA EL! LTDA 

CNPJ no  13326358/0001-03 

LIdA PORTO ARAUJO NASCIMENTO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/12/1950, 
SOLTEIRA, EMPRESARIA. CPF n'086,251,825-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE a° 0096427140, 
órgão expedidor SSP - DA, residente e domiciliado(a) no(a) R JOAQUIM I-LORTELIO, 163. RECREIO, 
VITORIA DA CONQUISTA, DA, CEP 45020320, BRASIL. 

ELIZOETE ÁRAUJO NASCIMENTO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/11/1953, 
SOLTEIRO, EMPRESARIA, CPVn° 665.411.828-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1262669561, 
órgão expedidor 551' - BA, residente e domiciliado(a) no(a) R JOAQUIM HORTELIO, 163, RECREIO, 
VITORIA DA CONQUISTA, DA, CEP 45020320, BRASIL 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial COPIADORA EL! LTDA. registrada legalmente por 
contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIR.E a° 
292-0050 1385, com sede R dos Escoteiros, 402 , Alto Maron Vitória da Conquista. BA, CEP 45005294, 
C3eVidameIU' inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdicaj'MF sob o a° 13.326558/000)4)3, 
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei a°  
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte ob,jeto: 
IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS PUBLICAÇÕES PERIODICAS,IMPRESSÃO DE MATERIAL 
DE SEOURANÇA.IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO,SERVIÇOS DE PRÉ-
1MPRESSÃO,SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLAST1FICAÇÃO.SRVIÇOS DE 
ACABAMENTOS 	OItkFICOS,EDIÇÃO 	DE 	LIVROS.EDIÇÃO 	DE 
REVISTAS,FOTOCÓPIASJNSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÂRIOS,REPRESENTANTES 
COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIÀS,COMÉRCIO VAREJISTA DE 
L1VROS,COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVI.STAS,COMÉRCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS DE PAPELARIA,COMÉRCIO VAREJISTA DE ARrIC'OS ESPORTJVOS,COMÉRCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAQEMIEDIÇÃO DE JORNAIS 
ulÃRos,sERvIços DE COMUNICAÇÃO MULTIM!DIA - SCMAGÊNCIAS DE 
PL!BLICIDADE,AOENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE,PROMOÇÃO DE 
VENDAS.MARKET1NG D[RETOFSERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARiMBOS.. 

CNAE FISCAL 

.1-3/02 - impressão dc livros, revistas e outras publicações periódicas 
1-5/00 - edição de livros 

12-3(01 - edição de Jornais diários 
583-i/00 - edição de revistas 
6110-8/03 - serviços de comunicação multimidia - sem 
7311-4/00 - agências de publicidade 
7312-2/00 - agenciamento de espaços pura publicidade, exceto em veicules de comunicação 
7319-0/02 - promoço de vendas 
7319-0/03 - inarkcting direto 
8219-9/01 - fotocópias 
4789-0/08 - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

Req: 81900001 187308 

Cenlfico oRegistro sob o rt97916240 em 2511012119 
Prot-ocola 15486129 da 18/10/2019 
Name da empresa COPIADORA ai LTDA NIRE 29200501385 
Este doajmento pode serverificado era httpi/reginjucehba.qov.brIAUTENPCACA00000MENTOS/AUTENT1CACAOaSPi< 
Chsnceia 68872383843099 
Esta cópia foi autenticada diqdaImenie e assinada em 28/10/2019 	 - O) 

Juc 



a_  
LICIA PORTO ARAUJO NASCIMENtO 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL No 2 DA SOCIEDADE COPIADORA ELI LTDA 
CNPJ n0  13326558/0001-03 

4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos 
4761-0/03 - comércio vareJstade artigõs de papelaria 
1812-1/00 - iznpresso de material de segurança 
1813-0/01 impressão de material para uso publlcitftic 
1821-1/00 - seniçôs de pré-Impresso 
1822-9/01 - serviços de encadernação e piustiflcaço 
1822-7/99 - sen'Iço de acabamentos gráficos, exceto encadernação e pinstificuçAo 
4329-1/01. - instn1aço de painéis publicitários 
4619-2/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral alio 
especializada 	 - 
4761-0/01 - comércio varejista de livros 
4761-0/02 - comércio varejista de jornais e revistas 
8299-7103 - serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
cio contrato social permanece VITORIA DA CONQUISTA BA. 

CLÁUSULA TERCEIRA, As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que no 
Eorain expressamente modificadas por esta alteração continuam era vigor. 

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

VITORIA DA CONQUISTA, 23 de outubro de 2019. 

Req: 81900001 187308 	 Pi%giirn 2 

ÇP 
JUCE 

Cetilflcs o Registro sob o n197916246 em 2511012019 
Protocolo t95486129 de 19/1012019 
Nome da empresa COPIADORA ELI LIDA I4IRE 29200501385 
Este documento pode ser verificado em http:ffreqin.jubbÉlgcvbrlAUTENTlCACAODOCLJMENTOSIAUT€NTlCACAO.aspx 
Chancela 88872383643059 
Esta cópia foi autenticada diqitaimorile e assinada em 2&110)2019 



1131  

JUCEB 95486129 

1 1 

lR1t 29,200501315 
ipj 13325558jV001-03 

ÇF.RTIFICO O REGISTRO EM 23/1012019 

L 

H W J O1.ar 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA ESII'RESA COPIADORA EU LIDA 

PROTOCOLO 19S4S6129- I91I60I9 

ATO 092 - AL.TERAÇÀO 

EVENTO 021- ALTERÀCAO DE DADOS EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

T!ANÃ REGILA NI O DE AP 400 

Sccretfl-Oe,d 

Junto Comercial do Estado da Bahia 
Ce'l$co o Pegstto sob o n°97910248 em 2511RQ19 
Protoeo10 1Ø489129 de 18/1012019 
Nome da emçiaea COPIADORA EU LflDA NRE 29200501385 
Esta dowme,o pode ser verffido em hl1vJ/19Ø4ub.ba. govbIAUTENT1CACA000CUMENTOS/AUTENI1CACAO.aspx 
Chancela 88872383843099 
Esta cóOa Itt autentfcada d4akaknerde e essbwis em 28/10/2019 

26)10/2019 

JUCfl 



REPOOLICA FEDE - TWA DO RRAL VMJDAEM TODO O mRRITOIbONAC,ONAL 

LEI N 7.116 DE 	6fl3 CARTEIRA DE IO IDADE 

12.626.695-61 

ELIZOETE ARAÜJO NASCIMENTO 

)osuÊ BRITO NASCIMENTO 

16-07-2015 

t 	 RAQUEL ARAÜ3O NASCIMENTO 
7 

VITÓRIA DA CONQUISTA BA 	 16-11-1953 

C.CAS. CM  VITÓRIA DA CONQUISTA SÃ OS 
2°  OFÍCIO IV 8001 FL 023 RT 000045 
P65.411.828-68 

%o LASTIÇXCAR 

o 



19/07/2021 	 GmaiI - Bom dia, em anexo ONDe e dados Bancário 

Omail 

Bom dia, em anexo CNDs e dados Bancário 
1 mensagem 

Grafica LaserSet - <Iaserset@hotmail.com> 
Para: Secretaria Saúde SMS <licitacaosaudevc201 7gmaiI.com> 

DADOS BANCÁRIO 

756 - SICOOB- CREDICOOP 

Agencia 3237 - CC 70344-3 
COPIADORA ELI LTDA - CNPJ 13.326.558/0001-03 

2 anexos 

.í 	CND-T,J-CONCORDATA 19-09-2021 .pdf 
17K 

CND-ESTADO 19-07-2021.pdf 
249K 

o 

Licitação Saúde <Iicitacaosaudevc2017gmail.com> 

ít t 	t\ 

19 de julho de 202VâsO$ki$ 
ri 3r 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Bi-asío 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

MATRIZ 
13 326.558f0001.03 2210711983 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 

DATA DE A5ERTURA 

NOME EMPRESARIAL 
COPIADORA EU LTDA 

TVEULO DO ÉS IAEELRC)MENTO (NOME DE EARTAS(A( 
GRAFICA LASERSET 

PORTE 
ME 

cÓo(eo E CESOPiÇÃO DAAT(V)OAOE ECONÓMiCA PRINCIPAL 
18.11-3-02 - impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 

(x50(no E DTSCR:Ç.Ao DAS ATIVIOAOES 
18.12-1-00 - Impressão de 
15.13-0-01 - Impressão de 
18.211-00 - Serviços de pré
18.22-9-01 -Serviços de encadernação 
11322-9-99 - Serviços de acabamentos 
43.20-1 -01 - Instalação de painéis 
46.19-2-00 - Representantes 
47.61-0-01 - comércio vare 
4761-0-02 - Comércio vare 
47.61-0,03 - Comércio vare 
47.63-6-02 - Comércio vare 
47.89-0-08 - Comércio vare 
55.11-5-00 - Edição de livros 
58.12-3-01 - Edição de jornais 
58.13-1-00 - Edição de revistas 
61.10-5-03 - Serviços de comunicação 
73i1-4-00 -Agências de publicidade 
73.12-2-00. Agenciamento 
73i9-0-02 - Promoção de vendas 
73.19-0-03 - Marketing direto 

ECONÕMIOAS SRCUNDÃF:AS 
material de segurança - 
material para uso publicitário 

-impressão 
e plastificação 

gráficos, exceto encadernação e plastificação 
publicitários 

comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
ista de livros 
ista de jornais e revistas 
ista de artigos de papelaria 
ista de artigos esportivos 
ista de artigos fotográficos e para filmagem 

diários 

rnultimidta - 5CM 

de espaços para publicidade, exceto era veicules de comunicação 

000(00 E CESCRIÇÃO DA NATUREZA JuslolcA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

(.00RA000RO 
R DOS ESCOTEIROS 

NUMERO 
402 

COMPLEMENTO 

055' 
45.005-294 

BAIRRO/DISTRITO 
ALTO MARON 

NIUNIOIPIO 
VITORIA DA CONQUISTA 

- 	Lis 
BA 

ENE:EREÇ(o O(,ETRÕ'('CO 
coeficiente@terra.com.br  

TELEFONE 
(77) 3424-45201 (77) 3421 -0974 

EN1E rE-DERADVO RESPONSÁVEL (SER) 

SITUAÇÃO UADASTRAL 
ATIVA 

OAIA DA SÍÍUAÇ(A0 OAOAS1RAL 
03111/2005 

MOi (VO DE SIUAÇÀ0 cAOASTSAL 

S[FUAÇAO ESPECIAl. DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 10/02/2020 ás 13;56:15 (data e hora de Brasiha). Página: 1/2 

—7 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Brasão 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

[TiUMER000INSCRIOÃO 

1 -03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

2210711983 

NOME EMFRESAA!AL 

COPIADORA ELI LTDA 

CC,DiOO E OESCREÇAO DAS AYIVFDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

82.19-9-01 - Fotocópias 
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 

CCDIGO ii DESCRrÇAO DA NATUREZA .1URIDICA 

206-2 - SoçiedadIj Empresária Limitada 

LOGHA000AO 
R DOS ESCOTEIROS 

NÚMERO 

402 
COMPLEMENTO 

CEP 

45.005-294 
BA!Rno:oIsrRIro 

ALTO MARON 
&j'JNICIPIO 

VITORIA DA CONQUISTA 
LE NO 

ENCEREÇO ELETEONICO 

jjfoeficiento@terra.com.br  
TELEFONE 

(71) 3424-45201(77) 3421-0874 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEI {CES) 

Sri UAÇÃ{J OOAST}AL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
03/1112005 

MOr IVO DE SI I.IAÇÂO CADAS1RAL 

SITUAÇÃO CSPET:iAL DATA DA SFFUAÇAD ESPECIAL 

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

o 
Emilido no dia 10/02/2020 às 13:56:15 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 2/2 
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

• Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 
atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCMÇAO 

MATRIZ 
1 3.326. 

55&0001A3
=0711983 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ÁRIERTURA 

NOME EMPRESARIAL 
COPIADORA ELI LTDA 

TITULO DO ESTAaLLEOIMFNTO (NOME DE FMITÃSIA) 
GRAFIOA LASERSET 

PORTE 
ME 

000100 E DESCRIÇÃO DAAITVLDADENCDPIOMICA PRINCIPAL 
18.114A2 - 1~ ... A. de livros, revistas e outras publicações periódicas 

(.00100 E DESCRIÇÃO DAS AtIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
10.12.100 - impressão de dm~de segurança 
10.13001 . impressão de material pra uso publicitário 
10.21-1.00 	Serviços do pré-Impressão 
18.22441 - Serviços de encadernação. plastificação 
18.22-989. Serviços de acabamentos gráficos, exoeto encederneçio e plastificação 
43.20-141 	instalação de psirtéis pubiicitérlos 
45,10-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 
41.014.01 - Comércio varejista de livras 
47.61-0-02- comércio varejista de jornsie e revistas 
47.61443 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.634-02 - Comércio varejista da srtigoa eaportivos 
47.89008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e pera filmagem 
80.11-500' Edição de livros 
58.12341-Edição de jornais diários 
5613-140 - Edição de reviatsa 
61.10803- Sarviços de comunicação muitimidia -8CM 
73.11400 - Agências de publicidade 
73.12-2-00- Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veicuioa de comunicação 
73.19442 - Promoçao de vendes 
73.10443 - Mariseting direto 

000100 E DESCRIÇÃO DA NATURESA JUR1OICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R DOS ESCOTEIROS 

NUMERO 
402 

COMPLEMENTO 

CEP 
45005-204 

5ÃIRROIDSTWTD 
ALTO MARON 

MUNIC1PIO 
VITORIA DA CONQUISTA 	- SA 

ENOEREÇO ELETRÔNICO 
coeflciente@terrn.com.br  

TELEFONE 
(77) 34244520/ (77) 3421-0814 

ENTE FEDERATiVDRSSPONSAVEL (tER) 

SEEUAÇÃO CADASIPAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO OADASTRAL 
03/11(2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃD OADASTP,AL 

ST'IJAÇÀO É.P.D. DATA DÃSITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 20/07/2021 M 16:09:13 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 112 



a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

1 3.326.551M0001,03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

TUM 
2210711983 

NOMA AMPRÊSARIAL 
COPIADORA ELÈ LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVOADES ECONÓMICAS SEOUNDMLAS 
02.19-9-01 -Fotocópias 
02.99-703 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURTOICA 
2064 Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
DOS ESCOTEIROS 

=MENTO
R 

NUMERO 
402 

CEP 
45.005-294 

0AIRRO/OISTRITO 
ALTO MARON 

MUNICÍPIO 
VITORIA DA CONQUISTA 

Ur 
BA 

ANDERAÇO ELETRONICO 
coeflciento@lermcom.br  

IÈLEPÓNE 
(77)3424-4520/(77) 3421-0874 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL ISFRI 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CAOAZTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CAGASTPAU. 

SITUAÇÃO ESPECIAL CA1ACASFEUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RIFEI fl°  1.663, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2010712021 às 18:09:13 (data e hora de BrasIlia). 	 Página: 2/2 
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TRIBUTOS e CONSULTAS: CONSULTO AO CADASTRO 

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

Identificação 

CNPJ: 13.326.558/0001-03 
	

Inscrição Estadual: 021.937.288 EP 

Razão Social: COPIADORA ELI LTDA 

Nome Fantasia: GRAFICA LASERSET 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Unidade de Atendimento: SGE/DIRAT/GERAP/CORAP SUL 

Unidade de Fiscalização: INFAZ SUDOESTE 

Endereço 

Logradouro: RUA DOS ESCOTEIROS 

Número: 402 	 complemento: 

Bairro/ Distrito: ALTO MARON 	 CEP: 45005-294 

. 	Município: VITORIA DA CONQUISTA 	 Ur: BA 

Telefone: (77) 34244520 	 E-mail: coeficiente@terra.com.br  

Referência: PROXIMO AO ESTADIO EDVALDO FLORES 	 Localização: ZONA URBANA 

Domcilic, fl4butrio Eletrônico - OTE 

Situação do DITE: NÃO CREDENCIADO 
	

Data do Credenclamento: INEXISTENTE 

Situação da Conta: INEXISTENTE 
	

Data da Criação da Conta: INEXISTENTE 

lnfornçõos CompleiataIvu 

Data de Inclusão do Contribuinte: 29/06/1983 

Atividade Econômica Principal: 

1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 

Atividade Econômica Secundária 

1812100 - Impressão de material de segurança 

1513001 - Impressão de material para uso publicitário 

1821100 - Serviços de pré-impressão 

1522901 - Serviços de encadernação e plastificação 

1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 

4329101 - Instalação de painéis publicitários 

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 

4761001 - Comércio varejista de livros 

4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas 

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos. 

4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para Filmagem 

5811500 - Edição de livros 

5812301 - Edição de jornais diários 

5813100 - Edição de revistas 

6110803- Serviços de comunicação multimídia - 5CM 

7311400 - Agências de publicidade 

7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 

7319002 - Promoção de vendas 

7319003 - Marketinq direto bo 



8219901 - Fotocópias 

8299703 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

- INTERNET 

Condição: ESPECIAL 

Forma de pagamento: NAO CONTRIBUINTE 

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO Data desta Situação Cadastral: 31/10/2011 

Fnder.rço de Conet.prjndéncia 	 - 

Endereço: RUA DOS ESCOTEIROS 	 Complemento: 

Referência: 	 Número: 402 

Bairro: ALTO MARON 	 CEP: 45005294 

Município: VITORIA DA CONQUISTA • 	 UF: BA 

lnformç6 da Contador 

Classificação CRC: Profissional 	 CRC: 30589 -BA 	 Tipo CRC: Originario 

Nome: VERONICA ANDRADE DOS SANTOS 

Responsável pela organização contábil 

Classificação CRC: Profissional 	 CRC: 	 Tipo CRC: Originario 

Nome: 

Endereço 

Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO ANDAR PRIMEIRO 

Número: 8 	 Bairro: ALTO MARON Município: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA 

Referencia: 	 CEP: 45005088 

Telefone: (77) 	 Celular: () 	Fax: () 	 E-mail: vell_as.antos@hotrnail.com  
34227595 

Observação: A condição cadastral especial utilizada pelos não contribuintes do ICMS foi extinta. Em 01/11/2011 foram 
desabilïtadas (baixadas) todas as inscrições concedidas na referida condição. Decreto 13165/11 - art. 90  Parágrafo único. 

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação 
pelo Fisco 

Data da Consulta: 28/05/2020 
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Consulta ao cacastro 

1n 	 TRIBUTOS CONSULTAS CONSULTA AO CADASTRO 

Identificação 

CNP3: 13.326.558/0001-03 

Razão Social: COPIADORA EU LTDA 

Nome Fantasia: GRÁFICA LASERSET 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL 

Unidade de Fiscalização: INFAZ SUDOESTE 

Endereço 

Logradouro: RUA DOS ESCOTEIROS 

Número: 402 

Bairro/ Distrito: ALTO MARON 

Município: VITORIA DA CONQUISTA 

Telefone: (77) 34244520 

o Referência: PROXIMO AO ESTADIO EDVALDO FLORES 

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

Dados da empresa 

Inscrição Estadual: 021.937.288 EP 

Complemento: 

CEP: 45005-294 

UF:BA 

E-mail: coeficiente@terra.com.br  

Localização: ZONA URBANA 

entares lntorrnaç 

Data de Inclusão do Contribuinte: 29/06/1983 

Atividade Econômica Principal: 

1811302 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 

Atividade Econômica Secundária 

1812100 - Impressão de material de segurança 

1813001 - Impressão de material para uso publicitário 

1821100 - Serviços de pré-impressão 

1822901 - Serviços de encadernação e plastificação 

1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 

4329101 - Instalação de painéis publicitários 

4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 

4761001 - Comércio varejista de livros 

4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas 

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 

4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 

5811500 - Edição de livros 

5812301 - Edição de jornais diários 

5813100 -  Edição de revistas 

6110803 Serviços de comunicação multimidia - SCM 

7311400 - Agências de publicidade 

7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 

7319002 - Promoção de vendas 

7319003 - Marketing direto 

8219901 - Fotocópias 



2U/U(/U21 	 Consulta ao uaaastro 

8299703 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 

Forma de Atuação 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

- INTERNET 

Condição: ESPECIAL 

Forma de pagamento: NAO CONTRIBUINTE 

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO Data desta Situação Cadastral: 31/10/2011 

Endereço de Correspc,ndência 

Endereço: RUA DOS ESCOTEIROS 	 Complemento: 

Referência: 	 Número: 402 

Bairro: ALTO MARON 	 CEP: 45005294 

Município: VITORIA DA CONQUISTA 	 UF: BA 

informaçE5es do Contador 

Classificação CRC: Profissional 	 CRC: 30589 -BA 	 Tipo CRC: Originario 

Nome: VERONICA ANDRADE DOS SANTOS 

Responsável pela organização contábil 

Classificação CRC: Profissional 	 CRC: 	 Tipo CRC: Originario 

Nome: 

Endereço 

Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO ANDAR PRIMEIRO 

Número: 8 	 Bairro: ALTO MARON Município: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA 

Referencia: 	 CEP: 45005088 

Telefone: (77) 	 Celular: () 	 Fax: () 	 E-mail: veli_asantos@hotmail.com  
34227595 

Observação: A condição cadastral especial utilizada pelos não contribuintes do ICMS foi extinta. Em 01/11/2011 foram 
desabilitadas (baixadas) todas as inscrições concedidas na referida condição. Decreto 13.155/11 - art. 90  Parágrafo único. 

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação 
pelo Fisco 

Data da Consulta: 20/07/2021 



3 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESPECIFICA DIGITAL 

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial 

. 	', 	1 	3i.r'• 	'' 	J '. 	.' EMPRESA 	 WÇ 	cr 

Nome Empresarial: 	COPIADORA ELI LTDA e 

Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE 

29200501385 

CNPJ 

13.326.55810001-03 

Arquivamento do Ato 
Constituituvo 
22/07/1983 

Inicio da Atividade 

22/07/1963 

Endereço: 

R Dos ESCOTEIROS 402, ALTO MARON, VITÓRIA DA CONQUISTA, BA - CEP: 45005294 

• ÜLTIMoARQuIVAMENTO 	tV r.rc.SrruAçAO'Ànw Í. 

Data 	 Número 

97916246 
REGISTRO ATIVO Sem Status 

Aio: 	002 - ALTERAÇÃO 

Evento: 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constituitivo) 

Ato 	Número 	 Data 	 Descrição 

602 	29200501385 	22/07/1983 	REGISTRO/CONSTITUICAO 

B05 	124806 	 13/09/1955 	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME) 

12105 	139682 	 12/12/1985 	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME) 

605 	950965111 	 27/12/1995 	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME) 

301 	96395648 	 05/09/2002 	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA 

002 	96499354 	 29/01/2004 	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

002 	97307454 	 05/08/2013 	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

002 	97916246 	 25/10/2019 	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

SALVADOR - BA. 9 de Marco de 2021 

TIANA REGILA M G DE ARAÜJO 

219491909 
	

página: 1/1 

II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl 1 IU 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
CONTROLE: 7533483988842 CPF SOLICITANTE: 318.797.135-00 NIRE: 29200501385 EMITIDA: 09/03/2021 PROTOCOLO: 219491909 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESPECIFICA DIGITAL 

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial 

• . r 	tk 
ç4 	'J 	3? *tb EMPRESAII  !rÃlS, 

Nome Empresarial: 	COPIADORA ELI LTDA 

Natureza Jurldica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE 

29200501385 

CNPJ 

13.326.558/0001-03 

Arquivamento do Ato 
Constitultivo 
22/07/1983 

Início da Atividade 

22/07/1983 

Endereço: 

R DOS ESCOTEIROS 402, ALTO MARON, VITÓRIA DA CONQUISTA, BA - CEP: 45005294 

eJ ÚLTIMO ARQUIVAM ENTO. jit ,4: ..srruAçÂo.::.:k 
Data 	 Número 

97916246 
REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ate: 	002 - ALTERAÇÃO 

Evento: 	021 -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Arquivamento(es) posterior(es) (ato constiluitivo) 

Ato 	Número 	 Data 	 Descrição 

802 	29200501385 	22/07/1983 	REGISTRO/CONSTITUICAO 

605 	124806 	 13/09/1985 	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME) 

605 	139682 	 12/12/1986 	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME) 

B05 	950965111 	27/12/1995 	ALTERACAO DE DADOS DA SEDE (EXCETO NOME) 

301 	96395648 	 05/09/2002 	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA 

002 	96499354 	 29/01/2004 	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

002 	97307454 	 05/0812013 	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

002 	97916246 	 25/10/2019 	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

SALVADOR - BA. 9 de Marco de 2021 

M. 6. át Cflaq' 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

219491909 
	

página: 1/1 

IM II IIIIIIIiIIIIIIIIIUU 1 IU 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba,gov.br/autenticacaodocumentas/autenticacao.aspx  
CONTROLE: 7533483988842 CPF SOLICITANTE: 318.797.135-00 NIRE: 29200501385 EMITIDA: 09/03/2021 PROTOCOLO: 219491909 



REGIN 122  
PROSOLUTIONI 

219491909 

21J/Uf/2U21 	 AUI I=N IIUAÇAU UL UOUUMENIUS 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS 

Validação feita com sucesso 

Preencha todas informações solicitadas e dique em VALIDAR. 

Protocolo 

Chancela 

7533483988842 

Exibir Imagem 
dp)( 

 Voltar) 



Data da consulta: 04107(2020 09:32:38 

Identificação do Contsibuinte - CNPJ Matriz  
- - 	.4 	 .... a.. L..... .a. 	L_L. 	- 	• .ç. 

$ CNPJ: 13.326.55810001-03 
Aopco pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial: COPIADORA ai LIDA 

Situação Atual 

Siivaçâo no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/0112018 

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI 

t+ Mais intoçrnàçdes 

rtltar4 

 

Gerar PDE 

  

L 

(o  



Vitória da Conquista - BA, 

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021iôu 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Exercíçio: 
.2021 

1- 

- .c8Vr.;t :cr, \-. ¼W 
Cil, 1k.e.! ic.. 

RUA DOS ESCOTEIROS, 402 	 AÉT6MARi5 ViTôIIA',DAíCÕNiJISTA BA CEP: 45005294 
.í;i'- 'LCr). eflççÃatt •:à;,w-V: •s&:4'kii 

Inscrição Municipal:. 523- . 	•'-- . 	.Çt -JT7 
Razão Social COPIADORA ELI LTDA ME 

— 
Nome Fantasia: COPIAD4AELI-tTDA :.r  

CNN 13326 55810001-03 J.  - 	 -... 
Endereço: 

Atividades: 

P 	181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OLJT - Datado Início: 06/0412015 

181300 100 - IMPRESSAO 
4',iIs*t*k'Qr' 

181309800. IMPRESSAO DE MATERIALPARAOUTROS U - DatadtInIcIo:.06/04/2015f-.- 4 %' rn 
182110000 SERVICOS DE PREIMPRESSAO Data de InIcio 21/0711980 

182290100- SERVICOS DE ENCADERNACAO E PtAST1FI - Data deInIcI'o: 06IO.412015j 
'Çe 

182299900. SERV1COS DE-ACABAMENTOGRAFJCOS -Data dê InIclã: 061D4/2016,.;: 
N. 	 •ç_ 

51150000 -EDICAO DE LIVROS- Data da Inicio: 0010412015 

581230000- EDICAODE JOÃNeIS;.qpta do InicIo.: O6 41201S .- . ,. ..--, ¼- 	 — 
$81310000 .EDICAODEREV1STA8CDatade inicio: 06/0412015 

821990100- FOTOCOPIAS - Datãddh9icI6Tj0610412015  
1- 

2' 1P T 
Observação: 

1? 

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

às 14:50:37 hs. 

pedldor 

O PRESENTE ALVARÁ DEVERA SER AFIXADO EM LUGA VISÍVEL AO PÚBLICO E É 
VÁLIDO ATÉ 2010212022e 



Atenciosamente, 

MAICO 
oordena nitária 

Rua Rotary Clube, n°69 - Ceútro - Tel: (77) 3429-7432 
iaí lanciasanilari apmvc.govba.br  

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista — BA 
Secretaria Municipal de Saúde 

Vigilância Sanitária e Ambiental 
www.pnwc.conibr 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA N° 020/2021. 

Razão Social: 
COPIADORA ELI LTDA 

Declaração n°: 
020/2021 

Nome fantasia: 
GRÁFICA LASERSET 

CNP.J: 
13.326558/0001-03 

Endereço: 	 . 	 . 

RUA DOS ESCOTEIROS, N°402 
Bairro: 
ALTO MARON 

Responsável: 	. 	 . 

ELIZOETE ARAUJO NASCIMENTO 	 . 

CPF: 
665-411.828-68 

ATENÇAO. 

Declaramos que a empresa citada está DISPENSADA DE ALVARÁ DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, por atividades que não são reguladas pela Vigilância Sanitária conforme CNPJ. 
Processo N° 195486129/2019. 

OBS. Não renovar esta dispensa sem que haja alteração de atividades. 
Vitória da Conquista, 23 fevereiro de 2021. 

VItóRÍÁDÀ• 
CQNQUISTA,I 
14as:pt.1:.o DEtQc.E 

(0g 



cat 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 	13.326.558/0001-03 

Razão Social: 	COPIADORA ELI LTDA 

Endereço: 	R DOS ESCOTEIROS 402 / ALTO MARON / VITORIA DA 
CONQUISTA / BA 145005-294 

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. 

/ 
Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021 

Certificação Número: 2021042501441780328513 

Informação obtida em 26/05/2021 10:17:40 

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



Milta 

14 Pç 

Dúvidas mais Frequentes J Início 

Situação de Regularidade do 
Empregador 

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS: 

Inscrição: 13.326.558/0001-03 

• zão social: COPIADORA ELI LTDA 

Resultado da consulta em 20/07/2021 16:14:28 

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 
Consulte o Histórico do Empregador 

Voltar 

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  

o 



Dúvidas mais Frequen 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 13.326.558/0001-03 
Razão social: COPIADORA ELI LTDA 

Data de 
Emissão/Leitura 

25104/2021 

• /0412021 

18/03/2021 

27/02/2021 

08/02/2021 

20/01/2021 

01/01/2021 

13/12/2020 

24/11/2020 

05/11/2020 

17/10/2020 

28/09/2020 

09/09/2020 

2110812020 

 

Data de Validade Número do CRF 

   

	

25/04/2021 a 22/08/2021 	2021042501441780328513 

	

106/04/2021 a 05/05/2021 	2021040601444427369674 

	

18/03/2021 a 16/04/2021 	2021031801241883059187 

27/02/2021 a 28/03/2021 

08/02/2021 a 09/03/2021 

20/01/2021 a 18/02/2021 

01/01/2021 a 30/01/2021 

13/12/2020 a 11/01/2021 

24/11/2020 a 23/12/2020 

05/11/2020 a 04/12/2020 	2020110502323794227120 

17/10/2020 a 15/11/2020 	12020101702362456955397 

28/09/2020 a 2711012020 	12020092802081083020500 

09/09/2020 a 08/10/2020 
	

2020090902454467847734  

2110812020 a 19/09/2020 
	

2020082103283771237208 

2021022701371987736458 

2021020801161608460970 

2021012002355764607018 

2021010101571250088496 

2020121301232377637169 

2020112402471321368182 

02/08/2020 a 3110812020  2020080202332007948397 • /08/2020 

14/07/2020 14/07/2020 a 12/08/2020 2020071403055063368639 

25/06/2020 25/06/2020 a 24/07/2020 2020062504114434403126 

08/03/2020 

18/02/2020 

30/01/2020 

11/01/2020 

23/12/2019 

04/12/2019 

1511112019 

08/03/2020 a 05/07/2020 

118/02/2020a18/03/2020 

30/01/2020 a 28/02/2020 

111/01/2020 a 09/02/2020 

23/12/2019 a 21/01/2020 

í04/12 10176 

15/11/2019 a 14/12/2019  

2020030802432338214888  

2020021803401206446648 

2020013003541174845879 

2020011104054878136372 

2019122303130832949381 

1 2019120404282999617644  

2019111514400999135612 

2611012019 

07/10/2019 

18/09/2019 

30/08/2019 

26/10/2019 a 24/11/2019 
	

2019102603223816537636 

—L 	- 	  

	

07/10/2019 a 05/11/2019 
	

2019100702344943128508 

1 	
2019091803264 105109465 

130108/201 9 a 28/09/2019 	2019083004110464057778 

18/09/2019 a 17/10/2019 

r 
4, 



tmissao/Leitura 

28102/2001 	 1.28/02/2001 a 31/03/2001 
31101/2001 	 3110112001 a 28/02/2001 

Resultado da consulta em 20/07/2021 16:14:28 

      

      

     

     

     

Voltar 



0710512021 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À Ô(VIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: COPIADORA ELI LTDA 
CNPJ: 13.326.558/0001-03 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 1966 - 
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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

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 09:25:34 do dia 07/05/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/11/2021. 
Código de controle da certidão: B410.C279.366A.D768 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Uonnrrnaçao ae AutentiÕioaae ca Uertidao 

Participe 1 Serviços 	Legislação 

2U/U(J2021 

BRASIL Acesso à informação 

Confirmação de Autenticidade das Certidões 
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão 

CNPJ : 13.326.558/0001-03 

Data da Emissão 07/05/2021 

Hora da Emissão : 09:25:34 

Código de Controle da Certidão : 8410.C279.366A.0768 

Tipo da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 07/05/2021, com validade até 03/11/2021. 

FgnàAhèti& 

o 



JUSTiÇA. DO 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COPIADORA EL: LIDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 13.326.558/0001-03 
Certidão n°: 6465929/2021 
Expedição: 19/02/2021, às 11:03:13 
Validade: 1-7/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COPIADORA ELI LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no 
CNPJ sob o n° 13.326.558/0001-03, NÀO 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 
ihadirnplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatária transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, ã 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. 



1 

PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COPIADORA ELI LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 13.326.558/0001-03 
Certidão n°: 6465929/2021 
Expedição: 19/02/2021, às 11:03:13 
Validade: 17/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COPIADORA ELI LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no 
CNPJ sob o n°  13.326.558/0001-03, 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 
inadímplentes 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. 



SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 20/07/2021 11:26 

(Emitida para os efeitos dos artá: 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20212916128 

RAZÃO SOCIAL 

COPIADORA EL! LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

021.937.288 - BAIXA1O 
	

13.326.558/0001-03 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os sus estabelecimentos quanto à inexistência de débitoj inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral doEstádo, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

• Emitida em 20/07/2021, 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 OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.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. 

o 



Emissão: 20/07/2021 11:26 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20212916128 

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: 

RAZÃO SOCIAL 

COPIADORA ELI LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	 CNPJ 

021.937.288 
	

13.326.55810001-03 

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918199 EM 2010712021 VÁLIDA ATÉ 18/09/2021 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoAutenticidade.r 



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: COPIADORA EL! LTDÀ - ME 
CNPJ/CPF: 13.326.558/0001-03 

Cod.Contribuinte: 0099650 
Insc.Municipal: 

Endereço Imóvel: RUA DOS ESCOTEIROS 402, ALTO MARON, Vitoria da Conquista - BA, 
CEP: 45005294 

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, 19 de Maio de 2021 as 10:58:26 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20210030057 

Certidão emitida gratuitamente. 



VITORIA DA 
CONQUISTA 

) Chave: (20210030057  

CA Voltar 

inrorme a criava se vaiuoaçao Cd LCflIOdO 

(wpIIdar  ) 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Número: 20210030057 

Emitida: 19/5/2021 as 10:58:26 

Validade: 90 dias 

Dados 

Nome: COPIADORA EU LTDA - ME 

CNPJ: 13.326.558/0001-03 

ioqin:t_ 

Caracteres: (z?!. 
- Repita os cinco caracteres da imagem 

21107/2021 	 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista-BA - Serviços Online 

o 

VITomA w 
CONQUISTA Desenvolvido pela: E&L Produções de Software 



Isã (R$) 
0,00 

OUTRAS INFORMAÇÕ[S 
TRIB. APROX. R$4.290,14 FEDERAL E R$1.594,25 MUNICIPAL. FONTE: IEPT F3L1P3 

155 RETIDO PELO TOMADOR. 

CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEl/SIMPLES NACIONAL. 

	

ISS Retido (Rã) 	Oeaconto Condicionado (R$) 	 Valor Líquido (R$) 	Valor Total da Nota (R$) 

	

889,93 	 0,00 	 31.007,05 	 31.896,98 

Município de Vitória da Conquista 

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária 

Gerência de Fiscalização 

Praça Joaquim Correia, 55, Centro - Vitória da Conquista/DA - CEP:45.040.040 

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 

Emissão (Horário de Brasilia) 
	

Período de Competência 	Município de Prestação do Serviço 
03/09/2018 16:53 
	

9/2018 	 Vitória da Conquista - BA 

Rep. Especial Tributação 	 Natureza da Operação 
Nenhum 
	

Tributação no município de Vitória da Conquista 

PRESTADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social 	 CPF/CNPJ 
COPIADORA ELI LTDA - ME 

	
13.326.558/0001-03 

Inscrição Municipal 	 Fone/Fax 	Simples Nacional 	Incentivador Cultural 
	 E-mail 

523 	 (77)3424-4520 	Sim 	 Não 
	

laserset@hotmail.com  

Endereço 
RUA DOS ESCOTEIROS, 402 Bairro Alto Maron CEP 45005-294 Vitória da Conquista - BA 

TOMADOR DE SERVIÇOS 
Razão Social 
PREFEITURA MUNICIPAL 

nnscrição Municipal 
4138 

Endereço 

PCA JOAQUIM CORREIA, 55 

Código Tributação Município: 1304-Raprografia, microfilmagem e digitalização 

CPF/CNPJ 
DE VITORIA DA CONQUISTA 

	
14.239.578/0001-00 

Fone/Fax 
	 E-mail 

(77)3424-8547 	 nfse@pmvc.ba.gov.br  

Bairro Centro CEP 45040-040 Vitória da Conquista - BA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
ITEM 34-CERTIFICADO 29X21 COUCHÊ 250G - CERTIFICADO 29X21CM COUCHÊ 250G 4X4 MÍNIMO DE 50.! 1.500 UNTO. 1,40 / 
R$2.100,00 	- ITEM 35-CERTIFICADO 29,7X21CM, COUCHÊ 230G - CERTIFICADO 29,7X21CM, COUCHÊ 230G COR 4X0 MÍNIMO DE 
50.! 1.200 UNTO. 1,15 / RS1.380,00 - ITEM 37-CRACHÁ 10X15, COM CORDÃO RABO DE RATO CRACHÁ 101(15, COUCHÊ 25OG, 
COR 41(0, CORDÃO RABO DE RATO- MÍNIMO DE 50.! 2.500 UNID. 1,22 / R$3.050,00 - ITEM 39-ETIQUETA 15X25CN COUCHO COR 
4X0. 48 MATRIZ COM IMPRESSÃO DE 503 2.000 DM10. 0,69 / R$1.380,00 - ITEM 51-FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL 51(0,70 
COM ENTREGA E INSTALAÇÃO.! 38 UNID. 83,25 / RS 3.163,50 - ITEM 69-FOLDERA , 211(29 FOLDER A, 21X29./ 7.500 UNTO, 
0,62 / P$465000 - ITEM 79-IMPRESSÃO 1 VIA EM PAPEL AP.53G, 151(21CM, IMPRESSÃO 1-VIA EM PAPEL AP.63G, COR lxi! 
2 VIA EM PAPEL AP.56G, COR lXi. TAMANHO 151(21CM BLOCO C!50 JOGOS, COM 100 FOLHAS CADA DL.! 4.564 UNID. 1,0) / R$ 
4.883,48 - 111H 91-IMPRESSÃO EM PAPEL BIODEGRAOÃVEL E RECICLÁVEL A4 210MMX297XX BRANCO. 75G . BLOCO COM 100 
FOLHAS. MÍNIMO DE 50.! 1.000 UNTO. 3,32 / R$3.320,00 - ITEM 105-LIVRETO El TAMANHO ABERT0(44,00X15,00) TAMANHO 
FECHAOOI22,00X15,00l, MIOLO COUCHÊ 115G, CAPA COUCHÊ 2305. COR 4X4. 52 PÁGINAS. MINIMO DE 1000 POR MATRIZ.! 1.000 
DM10. 3,46 / R$3.460,00 - ITEM 112-PAINEL MATERIAL. ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, PREÇO POR METRO QUADRADO COM 
ENTREGA E INSTALAÇÃO.! 10 UNTO. 79,00 / R$790,00 - ITEM 114-PAMFLETO,PAPEL COUCHÊ 80G.10X14CM ,PANFLETO PAPEL 
COUCHÍ8OG 10524CM.TAMANHO ARTE COM SANGRA,10,3X14,3C14 COR 4X0(FRENTE COLORIDA-VERSO EM BRAMCO)MÍNIMO DE 100.! 
12.000 UNTO. 0,31 / R$3.720,00 

RETENÇOES FEDERAIS 

	

PIS (RS) 	 COFINS (R$) 	 INSS Ni 
	

IR (R$) 
	

CSLL (As) 
	

Outras Retenções (Rã) 

	

0,00 	 0,00 	 0,00 
	

0,00 
	

0,00 
	

0,00 

VALORES 

	

Valor dos Serviços (R$) 	 Deduções (R$) 

	

31.896,98 	 0,00 

	

Desconto Incondicionado (Rã) 	 Base de Cálculo (Rã) 

	

0,00 	 31.896,98 
Aliquotã (%) 

2,7900 



DECLARAÇÃO NO SITE BB 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Para fins do disposto, declaro, sob as penas da lei, que a empresa, COPIADORA ELI LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ 0  13.326.558/0001-03, cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei 
Complementar n° 123, de 1412.2006, em especial quanto ao seu art.3°, estando apta a usufruir 
o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n° 6.204, de 
05.09.2007, Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e que se 
compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na 
documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do 
certame. 

VALOR 

Marca: Suzano,lnternational Paper,procedéncia Nacional 
Modelo: conforme pedido e descrição 
Garantia: conforme fabricante da matéria prima e código 
Item 6.3 : Nos valores jáinclusos custos, encargos trabalhistas, tributários, conforme Edital. 

6.5 : Prazo de validade 120 dias da data de apresentação. 

LOTE 01 30.000,00 

LOTE 02 70.000,00 

LOTE 03 24.000,00 

LOTE 04 67.000,00 

LOTE 05 626.850,00 

LOTE 06 17.500,00 

LOTE 07 36.450,00 

LOTE 08 XXXXX 



PREFEITURA MUNICIPAL IDE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Saúde 
Almoxarifado Central 
www.pmvc.ba.gov.br  

Vitória da Conquista -Ba 
	

11 de Setembro de 2018 

Declaração 

Declaro para os devidas fins que, a empresa COPIADORA ELI LTDA, ' 

CNPJ 13.326.558/0001-03, estabelecida na Rua dos Escoteiros n° 402 Bairro, 

Alto Maron, Vitória da Conquista -Ba, atendeu de forma satisfatória com a 

prestação de serviços na confecção de material gráfico diversos ( conforme 

Nota Fiscal de n°0146 de 03/09/2018 referente a Solicitação de Fornecimento 

n° 0415012018, para atender as demàndas da Secretaria Municipal de Saúde 

de Vitória da Conquista, onde, a mesma apresentou serviços dë qualidade, 

cumprindo o prazo estipulado e a quantidade solicitada, demonstrando estar 

tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos perante 

Órgãos Públicos, não existindo qualquer fato que a desabone. 

Juliana Gomes Rios 
Coordenação de Suprirnentos- SMS 

Juliana QÓ*ntS2Ribs3 

Coordenação de Suprimentos 

SMS/ PMVC 

/ 

kv: FWpinas, 269 -.- B. Jurema 
Fone: (77) 3422-8217 
CEP 45.023-300 - Vitória da Conquista - Bahia 
atmoxcentraLsaude.vc@ornaiLcom 



19I012021 005024199 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

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

CERTIDÃO N°: 005024199 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no sito do Tribunal de Justiça 
(http:llesaj.tjba.jus.brlsco!abrirConforencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos civeis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 19/07391. verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

COPIADORA ELI LTDA, portador do CNPJ: 13.326.558/0001-03, estabelecida na rua dos escoteiros, 402, 
Laser7, ALTO MARON, CEP: 45005-294, 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 som 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, 19 de julho do 2021. 

PEDIDO N°: 
005024199 

111111111111M  111111111 11111111111111 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÕRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Saúde 
Almoxarifado Central 
www.pmvc.ba.gov.br  

Vitória da Conquista -Ba 
	

11 de Setembro de 2018 

Decfaraçâo 

Declaro para os devidos fins que. a empresa COPIADORA ELI LTDA, - 

CNPJ 13.326558/0001-03, estabelecida na Rua dos Escoteiros n° 402 Bairro 

Alto Maron. Vitória da Conquista -Ba, atendeu de forma satisfatória com a 

prestação de serviços na confecção de material gráfico diversos ( conforme 

Nota Fiscal de ri0  0146 de 03/09/2018 referente a Solicitação de Fornecimento 

n° 04150/2018, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde 

de Vitória da Conquista, onde, a mesma apresentou serviços de qualidade, 

cumprindo o prazo estipulado e a quantidade solicitada, demonstrando estar 

tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos perante 

Órgãos Públicos, não existindo qualquer fato que a desabone. 

JuVane Gemes Rios 
Cooroenação de Suprirnentçs ,I P,15 

Juliana G**t2Ris3 

Coordenação de Suprimentos 

SMS/ PMVC 

w: (Lp(pp 269 - 8, jurema 
Fone: (77) 34228217 
UEP 45.023-309 - Vlióra da Conauisa - Bah(a 
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1910712021 	005024199 K 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇADO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  

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

CERTIDÃO N°: 005024199 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http:/Iesaj.tjba.j us.brfscola brirConferencia.do). 

CERTIFICO que pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 19/07/20)1, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

COPIADORA ELI LTDA, portador do CNPJ: 13.326558/0001-03, estabelecida na rua dos escoteiros, 402, 
Laser7, ALTO MARON, CEP: 45005-294, 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, 19 de julho de 2021. 

005024199 
PEDIDO N°: 

    

    

      



LIVRO DIÁRIO 

N9 de Ordem 03 

F1ha: 0001 

TERMO DE ABERTURA 

Contém este livro 0021 folhas numeradas através de processo eletrônico de dados, do numero 0001 ao número 

0021 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo 

ide rtif cado; 

Nome: COPIADORA ELI LTDA 

Endereço: RUA DOS ESCOTEIROS, 402 

Bairro; ALTO MARON 

CEP; 45.005294 

CNPJ: 	13.326.558/0001-03 

inscrição Municipal: 0523 

Registro Junta Comercial Sob o n9 29200501385 

Municipio: VITORIA DA CONQUISTA 
	

UF: BA 

Inicio das Atividades: 22/07/1933 

Vitória da Conquista - BA, 01 de janeiro de 2019 

JUCES 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 

rermo ie Autenticação 
O o,e onto W.,ch:i. Dor r1rc oarnoo 
wIrçIj!Dr,rjrrado 	oIa 
rio iii,, 

i3a0  

Verônica Andrade dos Santos 

Contador(a) 

CRC-BA 030589/0-3 
DA BAHIA 

Elizoete Araujo 

Sócio Admini 

CPF: 665.41 8-68 
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Eizoete Araujo N 
Sócio AdminisØfS 

CPF: 665.411&8 

LIVRO DIÁRIO 

N9 de Ordem 03 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém este livro 0021 folhas numeradas através de processo eletrônico de dados, do numero 0021 ao número 

0021 e servirá paro o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo iclentifcado 

no período de 01/01/2019 à 31/12/2019 

7 
Nome: COPIADORA EU LIDA 

Endereço: RUA DOS ESCOTEIROS, 402 

Bairro: ALTO MARON 

CEP: 45.005294 

CNPJ: 	13326.558/000103 

Inscrição Municipal: 0523 

Registro Junta Comercial Sob o n : 29200503385 

Inicio das Atividades: 22/07/1983 

Município: VITORIA DA CONQUISTA 	 UF: EA 

Vitória da Conquista - BA, 31 de dezembro de 2019 

Verônica Andrade dos Santos 

Contador(a) 

CRC-BA 030589/0-3 



IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME 	 VERONICA ANDRADE DOS SANTOS 
REGISTRO 	 BA-030589/0-3 
CATEGORIA 	 CONTADOR 
CPF,. 	  318.797.135-00 

7 	 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA, 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação 
regular. 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: BAHIA, 0610512020 as 21:53:00. 
Válido até: 31/07/2020. 
Código de Controle: 585399. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA. 



Çc....490974 ELI 17n4 

ANÁLISE FINANCEIRA DOS INDICES ILG - ILC - ISG 

As demonstrações contábil-financeiras da empresa são importantes para a análise ao fornecerem os dados 
sobre a sua situação financeira, para a habilidade nas decisões, para seu crescimento e para a base de 
6üma&ÇaO ccwi suas sïídae&. Au-i, e ÏCCãSSãiiO descobír Çor,ï,as U  e ajusarrieriú ds reíerrdee 
demonstrações e elaborar indicadores para que reflitam a real situação, os riscos potenciais e o  real valor 
econômico da empresa 

Razão social: COPIADORA ELI LTDA 
MD P. ii 1)R  ÇÇQIAOAIJfl 

  

INDICADORES FINANCEIROS 

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

INDICE DE SOLVENCIA GERAL 

84,2 

84,2 

12,6 

   

Vitoria da Conquista - BA, 31 de dezembro de 2019. 

Ehzoete Araujorasimei1to 
	

Veronica Andrade dos Sntos 
Sócio AdminH 45r 
	

Contador(a) 
ÇpfL 665.411.528-55 
	

CRU-13A 030589/0-3 

11U4 DOS ESCOTEFROS, 402 1L1111R04L7Y) ,1i.IR0V fr7TORJ.4 DA CONQUISTA-RA CEP 45005-294 



COPIADORA ELI L.TDA 

  

COPIADORA EU LFUA 

RUA DOS ESCOTEIROS,  402 

ALiO MARON r  VITORIA DA CONQUIS1'A-13A. 

13.326,55810001-03 

O R F. -   DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 00 EXERCÍCIO 

EM 31/12,1201.9 

2, RECEITA BRUTA DE VENDA E/OU SERVIÇOS 

RECEITAS DE SERVIÇOS 

PI(LSIAÇÃU U 	NVlçUS /42 .5124 OU 
742.503,00 

2, DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRIJTAS 

IMPOSTO INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS 

(.) SIMPLES NACIONAL 92.968 39 

92. 968,39 

. RECÍ.IITA LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS 

I.UDRO DIlUtO 649.534 61 

649,534,62 

4. DESPESAS OPERACIONAIS 

DESPESAS AOMIMSTRATIVAS 

Agua eegoIo 933,74 93374 

Cnera elétrica 3.131,00 3131,00 

Muitas 7,159,73 7159,73 

Telefonia 1.957,70 2957,70 

Salilrie 39,92200 38922,00 

Honorárias 4,200,00 420000 

57.304,17 

DESPESAS TEUBUTARIAS 

INSS 3353,29 3353,28 

tors 2074,70 287414 

330 solário 7994,00 2994,00 9,221,52 

DESPESAS GERAIS 

Material de Consumo 167379,93 167.329,03 167.379,93 

233.905,52 

S. tUCOO OPERACIONAL 415,628,90 

LUCRO LIQUIDO DO EXÍRCICIO 415,62899 

VitórIa da COT%9UISIA - DA, 31 do de2ensbro de 2019 
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ANÁLISE FINANCEIRA DOS INDICES ILO - ILC - ISO 

As demonstrações contábil-financeiras da empresa são importantes para a análise ao fornecerem os dados 
sobre a sua situação financeira, para a habilidade nas decisões, para seu crescimento e para a base de 
comparação com suas similares. Assim, á necessário descobrir formas de ajustamento das referidas 
demonstrações e elaborar indicadores para que reflitam a real situação, os riscos potenciais e o real vaiar 
econômico da empresa 

Razão social: COPIADORA EL! LTDA 
• NPJ: 13.326.558/0001-03 

INDICADORES FINANCEIROS_ PERÍÔ DO 31/12/2019 

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
	

84,2 

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 	 84,2 

[.rnlcE DE SOLVENC!AG 

Vitoria da Conquista - BA, 31 de dezembro de 2019. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação 
regular. 

NOME ..... .....VERONICA ANDRADE DOS SANTOS 
REGISTRO__ RA-0305B9/0-3 
CATEGORIA ....CONTADOR 
CPF................318.797 135-00 

•1 

  

  

     

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: BAHIA, 0510512020 as 10:36:59. 
Válido até: 31/07/2020. 
Código de Controle: 365637. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA. 

ï>;)LCCU «n&l&cUi frD 
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CPF 318,797,135 0C 
CRO/BA o3o5990-3 
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existência nos autos do processo administrativo. 

Mi. 'II Permanecem regidos pelo decreto municipal n° 18.162, de 2017, todos os 
procedimentos administrativos autuados ou registrados até a data anterior da entrada 
em vigor desta norma, incluindo contratapões e eventuais renovações ou 
prorrogações da vigências respectivas. 

Revogação 

Art. 12 Fica revogado o Decreto Municipal n°18.152. de 13 de setembro de 2011. 
Vigência 

Art. 13 Este Decreto entra em vigora partir de 18 de janeiro de 2021. 

Vitória da Conquista, Sana 
04 de janeiro de 2021 

Ana Sheila Lemos Andrade 
Prefeita Municipal Em Exercício 

DECRETO N°20310, DE 04DÈJANEIRO DE 2021.  

Institui $ Comissão Permanente de Licitações, vinculada â Secretaria Municipal de 
Administração. 

A PREFEITA EM EXERCÍCIO 00 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 
Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, no seu artigo 75, Incisos III e XI, e nos termos da Lei Federal de n°8.666, 
de 1993, 

DECRETA' 

Art. '1' Fica instituida a Comissão Permanente de Licitação, vinculada a Secretarie 

S.  unicipal de Saúde, destinada a processar licitações previstas na Lei Federal n° 
666. de 1993, na modalidade pregão, prevista na Lei Federal 10.520, de 2002. e no 

Regime Diferenciado de Contratação-. RDC, nos termos do ceput do art. 34 de Lei 
Federal 12.462, de 2011, pelo perlodo de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 
2021. 

Art. 2° São designados integrantes da comissão Permanente de que trate o artigo 
anterior, os servidores públicos abaixo relacionados, entre pertencentes do quadro 
permanente e comissionados: 

— São Membros titulares, 

OFICIAL 
C WTO'A DA CONQU1SrA 

Nome Matricula Secretaria 

Presidente: 	Dione 	de 
Jesus Santos 

07.14013-8 Saúde 

1' 	Relator: 	Mimaria 
Pereira dos Santos 

07.07164-7 Saúde 

2° 	Relator: 	Valdirene 
Alves Macedo 

09.118004 Saúde 

II — São Membros Suplentes: 
Suplentes Matrícula Secretaria 
Sheila Rosa Sampaio 07.01096.2 Saúde 
Jeane Cléia Carvalho 
do Nascimento 

07.19980-5 Saúde 

fiJvara 	Priscila 
Rodrigues 	Moreira 
Coqueiro 

07.14145-9 Saúde 

Marlelson Alves Silva 07.13943.8 Saúde 
GilmarSouza Santos 07,136534 Saúde 

Art. 3' A, designação dos Integrantes de Com asilo Permanente de Licitações ora 
nstituids é feita sem prejuizo de suas atribuições normais junto ás Unidades em que 
rabalham, sendo que perceberão Gratificação de Condição Especial de Trabalho 

(GCET) cujo valor mensal não poderá exceder,  R$ 600.00 (oitocentos reais). 

Parágrafo único. A gralúScação referida no &put será calculada por meio de fórmula 
prevista no Mexo 1 deste Decreto, observado os limites estabelecidos no artigo 3' e 
parágrafo único da Lei Municipal na 1.396, de 2007. 

Au. 0 A Unidade Requisitante responde perante o Gabinete do Prefeito e a 
Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária, e ao Egrégio Tribunal de 
Contas doa Municípios da Bahia pelas Informações contidas nos processos de 
licitação, conforme disposto na Lei Federal de n°8.666, de 1993, em seu artigo 113, 
e suas respectivas alterações. 

Au. 5' A composição de Comissão Permanente de que trata este decreto deverá 
obedecer á proporção de no máximo 2/3 de Integrantes servidores públicos do quadro 
permanente da licitações, salvo situação excepcional a ser devidamente motivada. 

Art. 6' Os Integrantes da Comissão que participarem decursos de treinamento e 
aperfeiçoamento em licitações públicas poderão ser convocados para atuar como 
pregoeiras na modalidade presencial. 
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Art. 70 Os servidores de que trata este decreto tem seus atos, praticados desde Dl de 
janeiro de 2021, convalidados. 

Art. 8° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos 
a partir de 01 de janeiro de 2021, sendo revogados as disposições em conb*io. 

Vitória da Conquista, Bahia 
04 de janeiro de 2021 

Arte Sheila Lemos Andrade 
Prefeita Municipal Em Exercício 

ANEXO 1 

A ormula a que se refere o artigo 30, parágrafo único, deste Decreto é a seguinte: 

VMRCQQWTLP 
TML 

CCET Gratificação de Condição EspecIal de Trabalho 
TML = Total Mensal de Ucitações; Ates de Dispensa e Inexigibilidade 
TLP = Total Mensal de Licitações por Participante 
VMR = Valor Mensal a Receber 

DECRETO N.'20.711, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.: 

Exoneração (Faz). 

A PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 
Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe confere o em.  75, Inciso III e A.  da 
Lei Orgânica do Município, e nos termos da Lei Complementar n° 1 .786, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Pica exonerada. JOANA CAMPOS FIGUEIREDO, do cargo de Procuradora 
XII, cargo de provimento comissionado, pertencente à estrutura administratIva da 
Procuradoria Geral do Município - PGM. 

Art 20  Este decrete entre em vigor na dato de sua publicação, Coando revogadas 
todas as disposições em contrário, 

Vitória de Conquista, BahIa,  

dam.pmvcba.gov.br  
o,n lonas ,u-,,,aooaa a, mo,-, Sonsa,, 0,005,. 
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04 de janeiro de 2021. 

Ana Sheila Lemos Andrade 
Prefeita Municipal em Exercido 

DECRETO N.° 20.712, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.  

Exoneração (Pai).: 

A PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 
Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe confere o au. 75, inciso III e XI, da 
Lei Orgânica do Munlofplo, e nos termos de Lei Complementar n° 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

Art 1' Fica exonerado, RICARDO GUIMARAE$ ÁVILA, do cargo de coordenador da 
Coordenação de Eficiência de Programas e Projetos cargo de provimento 
comissionado, pertencente a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 
Transparência e Controle - SMTC. 

Art. 2' Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
04 de janeiro de 2021, 

Ana Sheila Lemos Andrade 
Prefeita municipal em Exercicio 

DECRETO 1,11,0  zbaiz; DE 04 DE JANEIRO DE 2021.  

Nomeação (Faz). 

A PREFEITA EM EXERCLCIQ DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 
Estado de  8ahia. usando das atribuições que lhe confere o cri, 75, inciso III a Xi, da 
Lei Orgânica do Municlplo, e nos termos da Lei Complementar n° 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

A't 1' Fica nomeada, JOANA CAMPOS FÍGUEIREDO, para o cargo de 
coordenadora da Coordenação de Eficiência de Programas e Projetos, cargo de 
provimento comissionado, pertencente á estrutura administrativa da Secretaria 
Municipal de Transparência e Controle - SMTC, remunerado peio simbolo CC-III. 

2.  
Moi4—EaSd3' 
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XXVII- Assinar instrumentos de convênio e contrato de prestações de serviços (cod. 
149); 

Art. 30  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
05 de janeiro de 2021. 

Ana Sheila Lemos Andrade 
Prefeita Municipal em Exercício 

A PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 
Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso XI, da Lei 
Orgânica do Município, vem determinar a publicação da Errata do Decreto n° 20.710, 
publicado no Diário Oficial do Município, eletrônico, Edição 2.813, ano 14, páginas 
151-153, tendo em vista a constatação de erro material. Portanto, republicamos, 
nesta data, o decreto com as devidas correções, para que o mesmo gere seus efeitos 
jurídicos, retroativos a data de 04 de janeiro de 2021. 

ONDE SE LÊ: 

institui a Comissão Permanente de Licitações, vinculada à Secretaria Municipal de 
Administração." 

LEIA-SE: 

"Institui a Comissão Permanente de Licitações, vinculada à Secretaria Municipal de 
Saúde." 

Vitória da Conquista, Bahia, 
04 de janeiro de 2020. 

Ana Sheila Lemos Andrade 
Prefeita Municipal Em Exercício 

Aj.à.. 	k.t 	1... 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.com.br  

Comissão Permanente de Licitação 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 DL 094/2021 SMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 34.093/2021 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sra. Zilmária Pereira dos 

Santos, primeiro (a) relator (a), Sra. Valdirene Alves Macedo, e segundo (a) relator(a) Sr. Marielson 

Alves Silva, para apreciar pedido de prestação de serviços de confecção de cartões de vacina do 

Coronavírus para atender as demandas da Coordenação de Imunização em atendimento as demandas 

da Diretoria de Vigilância em Saúde - DVS, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, solicitado 

através do Protocolo n2 34.093/2021L  Diretoria de Vigilância em Saúde - DVS, tendo como 

ordenadora de despesa a Sra. Ramona Cerqueira Pereira, com a finalidade de contratação da empresa 

• COPIADORA ELI LTDA, com endereço à Rua dos Escoteiros, N2  402, Bairro: Alto Maron, Vitória da 

Conquista - BA, CEP-45.005-294, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.326.558/0001-03. A presente 

contratação por dispensa de licitação justifica-se pela necessidade de confecções de cartões de vacinas 

do Coronavírus/COVID 19 que serão utilizados para registro de doses exigidas para imunização da 

população no âmbito deste Município diante do cenário da grave crise decorrente da pandemia. A Lei 

Federal n9 13.979/2020, publicada pelo governo federal, apresenta medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública por conta do coronavírús, 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. O Decreto 20.738 de 13 de janeiro de 2021 prorroga a situação de Calamidade Pública, declarada 

pelo Decreto 20.251 de 06 de abril de 2020, para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia 

causada pelo COVID -19 e dá outras providências. A dispensa é temporária e aplica-se apenas 

enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus. A presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso IV e art. 26 da Lei Federal n2  

8.666/93; Decreto Municipal n2  20.738/2021, que prorrogou o estado de calamidade pública no 

Município de Vitória da Conquista; e Decreto Legislativo n2  2455/2021, que institui a renovação de 

prazo da situação de calamidade pública no Estado da Bahia. A empresa COPIADORA ELI LTDA, 

detentora de menor preço foi declarada vencedora do presente processo. A contratação em apreço 

procede, com efeito, de criação de nova hipóteses de dispensa de licitação, que somam as demais 

previsões estabelecidas no art. 24 da Lei 8.666/93, conforme mencionado em 20.03.2020 foi editada a 

Medida Provisória n2  926/2020, que "altera a Lei n2  13.979, 06 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 

procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 

Rua Rotary Club, 69, Centro 

Fone: (77)3429-7410/ 7412 

CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
www.pmvc.com.br  

Comissão Permanente de Licitação 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, 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. Tendo em vista que a pandemia 

de Covid-19 não só continuou após 31 de dezembro de 2020 como se agravou sobremaneira de modo 

a vivenciarmos o seu pior período nesses últimos meses, sendo assim, foi publicada a Medida 

Provisória n9  1.047/2021, que simplifica as regras para licitações e compras de toda a administração 

pública, de bens e serviços que são importantes para combater os impactos da pandemia no país. Essa 

nova medida modifica as regras de licitação para aquisição de qualquer bem ou serviço, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. Com  isso, a Administração Pública 

poderá dispensar a licitação ou fazê-la com prazos reduzidos e pagar antecipadamente por compras ou 

serviços. Desta forma, a referida contratação atende ao interesse público e respeita as normas 

impostas pelo artigo 24, IV, da Lei n9. 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. 49  da Lei Federal n2  13.979/2020 em conformidade com o artigo 

24 e 26 da Lei Federal n2  8.666/93. A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de 

pesquisa de preços para mensurar a compatibilidade dos preços contratados, sendo esta realizada 

pela Diretoria de Vigilância' à Saúde, não cabendo à Comissão de Licitação avaliar o conteúdo da 

referida pesquisa, mas apenas se houve pesquisa recente de preço junto aos prestadores do serviço. 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 a Sra. Ramona Cerqueira Pereira, Secretária Municipal de Saúde e responsável pela 

contratação analisada. Os recursos orçamentários necessários a custear a presente despesa 

encontram-se prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) n9  2.442/2020. O objeto a ser avençado terá 

por Fonte de Recursos àquela descrita no n° 02 (Recurso Próprio), cujo Projeto/Atividade é 2122, 

Elemento de Despesa n2. 33.90.39.00, sub-elemento: 07000, sendo o valor total de R$ ),7.000,00 

'5 

Rua Rotary Club, 69, Centro 
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w 
	 Comissão Permanente de Licitação 

(dezessete mil reais). Portanto, tendo a Administração verificado o atendimento da demdW.Ean 

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. 24, inciso IV c/c art. 26 da Lei 8.666/93 fundamentada no artigo 2, inciso 1, 

da Medida Provisória n2  1047/2021, bem como Decreto n2  20.738/2021 e no Parecer Jurídico n2  

181/2021 (PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 28 de junho do corrente ano, assinado 

pelo Procurador Jurídico/Saúde sr. Matheus Silva Souza. 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, Valdirene Alves Macedo, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente 

com os demais membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 21 de julho de 2021. 

Zilmária 	'J'os Santos 

Presidente Comissão de Licitação 

Va j' -. Alves Macedo 

() Relator (a) 

Ives Silva 

á) Relator (a) 

Rua Rotary Club, 69, Centro 

Fone: (77) 3429-7410 / 7412 

CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 



-DIÁRIO 

OFICIAL 
%tJ VITÓRIA DA CONQUISTA 

 

Vitória da Conquista - Bahia 
Ano 14 - Edição 2.955 

quinta, 22 de julho de 2021 
Página 9 de 31 

 

contados a partir da data de assinatura: 16 de Julho de 2020, data da publicação no site do municipi 
https://dom.pmvc.ba.gov.br/,  em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos; Para fins 
atendimento ao §20, do art. 15, da Lei n° 8.666/93, bem como nos termos do Decreto Municipal n°. 15.499/20 
torna público, que NÃO houve alteração na presente ata de registro de preços acordo com as especificaçõ 
quantidades estimadas e demais condições constantes no Termo de Referencia e no Edital da licitação. 

DISPENSA 

ATA DE DISPENSA DELICITAÇAO No DL 094/2021 SMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 34.093/2021 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se a Comissão Permanente de 
icitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sra. Zilmária Pereira dos Santos, primeiro (a) relator 
a), Sra. Valdlrene Alves Macedo, e segundo (a) relator(a) Sr. Marielson Alves Silva, para apreciar pedido de 

prestação de serviços de confecção de cartões de vacina do Coronavirus para atender as demandas da 
Coordenação de Imunização em atendimento as demandas da Diretoria de Vigilância em Saúde - DVS, vinculados 
á Secretaria Municipal de Saúde, solicitado através do Protocolo n° 34.093/2021— Diretoria de Vigilância em 
Saúde - DVS, tendo como ordenadora de despesa a Sra. Remaria Cerqueira Pereira, com a finalidade de 
contratação da empresa COPIADORA ELI LTDA, com endereço à Rua dos Escoteiros, N°402, Bairro: Alto Maron, 
Vitória da Conquista - BA, CEP-45.005-294, inscrita n0CNPJ/MF sob o n° 13,326,558/0001-03.A presente 
contratação por dispensa de licitação justifica-se pela necessidade de confecções de cartões de vacinas do 
Coronavírus/COVID 19 que serão utilizados para registro de doses exigidas para imunização da população no 
âmbito deste Município diante do cenário da grave crise decorrente da pandemia. A Lei Federal n° 13.979/2020, 
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. O Decreto 20.738 de 13 de janeiro de 2021 prorroga a situação 
de Calamidade Pública, declarada pelo Decreto 20.251 de 06 de abril de 2020, para fins de prevenção e 
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID -19 e dá outras providências. A dispensa é temporária e aplica-se 
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. A 
presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso IV e art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93; Decreto Municipal n° 
20.738/2021, que prorrogou o estado de calamidade pública no Município de Vitória da Conquista; e Decreto 
Legislativo n°2455/2021, que institui a renovação de prazo da situação de calamidade pública no Estado da Bahia. 
A empresa COPIADORA ELI LTDA, detentora de menor preço foi declarada vencedora do presente processo. A 
contratação em apreço procede, com efeito, de criação de nova hipóteses de dispensa de licitação, que somam as 
demais previsões estabelecidas no art. 24 da Lei 8.666/93, conforme mencionado em 20.03.2020 foi editada a 

edida Provisória n° 926/2020, que "altera a Lei n° 13.979, 06 de fevereiro de 2020, para dispor sobre 
procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do Coronavirus, consoante disposi?ão  da Lei 8.666/93, em seu art. 
24, inciso IV, in verbis: "É dispensável a licitação: ( ... ) IV- nos casos de emergencia 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. Tendo em vista que a pandemia de Covid-19 
não só continuou após 31 de dezembro de 2020 como se agravou sobremaneira de modo a vivenciarmos o seu pior 
período nesses últimos meses, sendo assim, foi publicada a Medida Provisória n° 1.047/2021, que simplifica as 
regras para licitações e compras de toda a administração pública, de bens e serviços que são importantes para 
combater os impactos da pandemia no pais. Essa nova medida modifica as regras de licitação para aquisição de 
qualquer bem ou serviço, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. Com  isso, 
a Administração Pública poderá dispensar a licitação ou fazê-la com prazos reduzidos e pagar antecipadamente por 
compras ou serviços. 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 24 e 26 da Lei Federal n° 8.666/93. A escolha do 
pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços para mensurar a compatibilidade dos preços 
contratados, sendo esta realizada pela Diretoria de Vigilância à Saúde, não cabendo à Comissão de Licitação 
avaliar o conteúdo da referida pesquisa, mas apenas se houve pesquisa recente de preço junto aos prestadores do 
serviço. A confirmação deste entendimento está no fato de que na correspondência que solicita o presente processo, 
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há manifestação de concordância com a escolha do fornecedor executante, bem como, com a compatibilid dedo  
valor apresentado pela pretensa contratada, informação confirmada através da aposição a Sra. amona Cer4eiraT,O—
Pereira, Secretária Municipal de Saúde e responsável pela contratação analisada. Os recursos orçamentcsa pc' 
necessários a custear a presente despesa encontram-se prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) no 2.442/202 

• 

O objeto a ser avençado terá por Fonte de Recursos àquela descrita no n° 02 (Recurso Próprio), cujo 
Projeto/Atividade é 2122, Elemento de Despesa n°. 33.90.39.00, sub-elemento: 07000, sendo o valor total de R$ 
17.000,00 (dezessete mil reais). 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. 24, inciso IV c/c art. 
26 da Lei 8.666/93 fundamentada no artigo 20, inciso 1, da Medida Provisória n° 1047/2021, bem como Decreto n° 
20.738/2021 e no Parecer Jurídico n° 181/2021 (PGM/SMS) emitido pela Procuradoria Jurídica em 28 de junho do 
corrente ano, assinado pelo Procurador Jurídico/Saúde sr. Matheus Silva Souza. 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, Valdirene Alves Macedo, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente com os demais membros da 
Comissão. 
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Vitória da Conquista, 21 de julho de 2021. 

Zilmária Pereira dos Santos 
Presidente Comissão de Licitação 

Valdirene Alves Macedo 
Primeiro (a) Relator (a) 

Marielson Alves Silva 
Segundo (a) Relator (a) 

Adjudico e Homologo 

Ramona Cerqueira Pereira 
Secretária Municipal de Saúde 

PREGÃO ELETRÔNICO 

-. 	-- 	.......... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 043/2021 

O Município de Vitória da Conquista - Ba, comunica que realizará, o Pregão, do tipo menor preço por lote para 
ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DOS 
DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SEMDES. O pregão 
será realizado em sessão púbica on line por meio de internet, através do site www.Iicitaçôes-e.com.br  no qual 
encontra-se o edital completo ou www.bb.com.br, acessando o Iink de licitações, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "licitações-e', constantes da página do banco do 
brasil. As demais publicações estarão disponíveis no site https://dom.pmvc.ba.gov.br/. Início da sessão eletrônica: 
10/08/2021 às 14h30min, horário de Brasília. Informações: (77) 3424-8518 13424-8515. Kairan Rocha Figueiredo-
Secretário Municipal de Administração. 

< *ELErrRÕNICO'N° 028/2021 -SRP- FARMACPRODUTOS 	 i1 

Íoli.P  
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REFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA www.pmvc.ba.gov.br  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA FINANCEIRA 

Coordenação Orçamentária, Financeira e Contábil 

Vitória da Conquista, 27 de Julho de 2021. 

RETIFICAÇÃO 

Onde se lê: 

PROJETO ATIVIDADE —2122  

ELEMENTO - 33.90.39.00 

SUB ELEMENTO - 07000 

FR —02 - ~-RECURSO PRÓPRIO 

VALOR -R$ 17.000,00 

Leia-se: 

PROJETO ATIVIDADE —2122 

ELEMENTO - 33.90.39.00 

SUB ELEMENTO - 07000 

FR - 14.1 - FMS-RECURSO FEDERAL SUS - COVID-19 

VALOR -R$ 17.000,00 

Sem mais para o momento, 

CINEIA F REIRA OLIVEIRA 
DORA DE ORÇAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

24237-4 
COORDENAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTABIL - 5515 

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@hdtmail.com  

www.pmvc.ba.gov.br  
5P 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
Secretaria Municipal de Saúde 

Diretoria de Vigilância em Saúde 
www.pmvc.ba.gov.br  

Vitória da Conquista 27 de julho de 2021. 

RETIFICAÇÃO 

Onde se lê: 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 02 (RECURSO PRÓPRIO), 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Sub-elemento: 07000, Projeto Atividade 
2122. 

Leia-se: 

b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 14.1 (FMS- RECURSO FEDERAL 
SUS - COVID 19), Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Sub-elemento: 07000, 
Projeto Atividade 2122. 

Ana Maria V. Ferraz de 0Iivei 
Dhtcra de Vigilância em 

Ana MariiVfàiià FerFíz àe Oliveira 
Diretora de Vigilância em Saúde 

Rua Rotary Clube, 69,Centro 

Fone: (77) 3429-7405/7403 

Vitória da Conquista - Bahia 

conquista.ve@grnail.com  
'7 



AVISO DE RETIFICAÇÃO 
ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 0942021 SMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34.093/2021 

AT 

visto 

drj ?CiY 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Secretaria Municipal de Saúde 
Diretoria Administrativa 

Coordenação de Apoio Técnico Administrativo 
N rc 

Publicada no Diário Oficia! do Município, Ano 14, Edição 2.955 páginas 9 e 10, quinta-feira 22 de 
julho de 2021. Informamos a todos os interessados a retificação da Ata de Dispensa de Licitação 
conforme segue: 

ONDE SE LÊ: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 02 (RECURSO PRÓPRIO). Elemento de Despesa: 
33.90.39.00, Sub-e!emento: 07000, Projeto Atividade 2122. 

LEIA-SE AGORA: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 14.1 (EMS -RECURSO FEDERAL SUS - COVID 19). 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Sub-elemento: 07000, Projeto Atividade 2122. 

Vitória da Conquista, 27 de julho de 2021. 

Zi!márit San tos 
Presidente Comissão de Licitação 

Rua Rotary Club, 69, Centro 
Fone: (77)3429-7410/ 7412 
CEP 45040-150 - Vitória da Conquista - Bahia 
Iicitacaosaudevc2o7@gmail.com  
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Licitação Saúde <licitacaosaudevc201 7gmail.com> 

RetufucaçãodaAta de Dispirisïde Li-Citação '094/2ÕiïlSMSjiiapublicaÇãO 
1 mensagem- ensage 

Licitação Licitação Saúde <Iicitacaosaudevc2017@gmail.com> 	 27 de julho de 2021 às 
Para: Diario Oficial Saude <domsaudepmvc.ba.gov.br> 

Bom dia Evandro, 

Segue em anexo a Retificação da Ata de Dispensa de Licitação 09412021 SMS para ser publicada. 

Grata, 

Zilmária 

Retificação Ata de Dispensa de Licitação no 094-2021 SMS.doc 
452K 
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XXVII- Assinar instrumentos de convênio e contrato de prestações de serviços 
149); 

Art. 30  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
05 de janeiro de 2021. 

Ana Sheila Lemos Andrade 
Prefeita Municipal em Exercício 

	 ÊYONO  1A  021 

       

A PREFEITA EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 
Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso Xl, da Lei 
Orgânica do Município, vem determinar a publicação da Errata do Decreto n° 20.710, 
publicado no Diário Oficial do Município, eletrônico, Edição 2.813, ano 14, páginas 
151-153, tendo em vista a constatação de erro material. Portanto, republicamos, 
nesta data, o decreto com as devidas correções, para que o mesmo gere seus efeitos 
jurídicos, retroativos a data de 04 de janeiro de 2021. 

ONDE SE LÊ: 

institui a Comissão Permanente de Licitações, vinculada à Secretaria Municipal de 
Administração." 

*EIA-SE: 

"Institui a Comissão Permanente de Licitações, vinculada à Secretaria Municipal de 
Saúde." 

Vitória da Conquista, Bahia, 
04 de janeiro de 2020. 

Ana Sheila Lemos Andrade 
Prefeita Municipal Em Exercício 
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6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
6.1. Será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, uma vez que o Decreto 
no  7.89212013, que regulamenta o Registro de Preços e, o Decreto Municipal n°  15.499/2013, que regulame 
Sistema de Registro de Preços no Município de Vitória da Conquista, preveem que a Ata de Registro de Preço 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade, desde que devidamente justificada a vantagem. 
7. DA VALIDADE DA ATA. 
71. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de, 27/07/2021 tendo validade até 
à/07/2022, não podendo ser prorrogada. 
8. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS. 
8.1. As condições gerais do fornecimento do produto ou prestação de serviços, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições de 
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, na minuta de contrato, no Edital da Licitação e na legislação 
citada em epígrafe. 
9. DA DIVULGAÇÃO. 
9.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para 
sua eficácia, será providenciada pelo órgão Gerenciador até o - quinto dia útil do mês seguinte ao de sua . ssinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 
.2. Nos termos da Lei Municipal n°  1.851, de 2012, a presente ata de registro de preços deverá ser publicada no 

Diário Oficial do Município, estando disponível para consulta no sítio eletrônico:  htto://dom.omvc.ba.gov.br/  
9.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de 
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais Orgãos participantes (se 
houver). 
10. DO FORO. 
iO.l. Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista - BA, para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões 
oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja. 

Vitória da Conquista - BA, 27 de Julho de 2021 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória da 
Conquista - Ba 

EDGARD LARRY ANDRADE SOARES 
Secretário Municipal de Educação 

EMPRESA BENEFICIÁRIA 
LICITAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS TÊXTEIS LTDA 
Representante Legal 

MARCELLA CRYSTIAN ARRUDA MOURA 
CPF N°: 111.260.576-22 

Inst. de outorga de poderes: Contrato Social ou 
Procuração 

  

AVISO DE RETIFICAÇÃO ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 
0942021 SMS  

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 0942021 SMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34.093/2021 

Publicada no Diário Oficial do Município, Ano 14, Edição 2.955 páginas 9 e 10, quinta-feira 22 de julho de 2021. 
Informamos a todos os interessados a retificação da Ata de Dispensa de Licitação conforme segue: 

ONDE SE LÊ: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 02 (RECURSO PRÓPRIO). Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Sub-
elemento: 07000, Projeto Atividade 2122. 

LEIA-SE AGORA: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
b. Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 14.1 (FMS -RECURSO FEDERAL SUS - COVIl) 19). Elemento de 
Despesa: 33.90:39.00, Sub-elemento: 07000, Projeto Atividade 2122. 

Áa.. .n.n. 1... 
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Vitória da Conquista, 27 de julho de 2021. 

Zilmária Pereira dos Santos 
Presidente Comissão de Licitação 

INEXIGIBILIDADE 

ATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° IN 004/2021 - FSVC 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 251/2021 

os vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se a Comissão Permanente de 
icitação, presidida pelo Sr. Cleyson Marques Rodrigues tendo como primeira relatora o Sr8  Mônica Rodrigues 

Andrade Ribeiro e como segunda relatora a Sr8  Laurielv Barreto Santos para apreciar pedido formulado pela 
coordenação do Laboratório Central Municipal-LACEM/FSVC por meio da Cl 069/2021, tendo como ordenador de 
despesas o Sr. Diogo Gomes de Azevedo Feitosa. diretor geral da FSVC, referente a contratação direta por 
INEXIGIBILIDADE de licitação da empresa DIAMED LATINO AMERICANA S.A inscrita no CNPJ sob o n° 
71.015.853/0001-45, sediada na Rua Alfredo Albano da Costa, n° 1001  Bairro Distrito Industrial Genesco Aparecido 
de Oliveira, CEP: 33.400-000, Lagoa Santa/MG. A sua contratação tem como objetivo a aquisição de kits para 
realização de tipagem sanguínea e pesquisa de anticorpos irregulares, imprescindíveis para o acompanhamento da 
rotina de exames pré-natal, aos pacientes que apresentam problemas hematológicos, como também, aos que 
necessitam de transfusão sanguínea. Conforme anexo aos autos, a empresa em tela é a única interessada para o 
fornecimento dos itens solicitados, de modo que, a competição se tomou inviável para se construir um processo 
licitatório. O caput do art. 25, da Lei n° 8.666/93 nos da ideia de serem as hipóteses meramente exemplificativas, 
pois o caput afirma ser inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Logo, está superado o 
requisito da inviabilidade de competição previsto no caput do diploma legal ora mencionado. Consoante análise dos 
autos, a contratação pretendida toma-se a mais adequada à plena satisfação do objeto do contrato. Após análise 
dos documentos apresentados, da justificativa do preço e da verificação da impossibilidade de competição, 
configurou-se a inexigibilidade de licitação. O valor total do contrato será de R$ 620.652,18 (seiscentos e vinte mil 
seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos). A vigência será de 02 (dois) anos a contar de sua 
celebração. Desta forma, com base na análise da documentação constante no processo em tela, nas características 
dos serviços a serem executados e no Parecer Jurídico n°. 209/2021 emitido pela Procuradoria Jurídica da FSVC, 
com amparo no caput do Art. 25, da Lei n°. 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação resolve julgar 
INEXIGÍVEL o processo em referência. Nada mais havendo a tratar eu Mônica Rodrigues Andrade Ribeiro primeira 
elatora, lavro a presente ata que dato e assino juntamente com os demais membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 27 de julho de 2021. 

Cleyson Marques Rodrigues 
Presidente da Comissão de Licitação 

Mônica Rodrigues Andrade Ribeiro 
Primeira Relatora 

Lauriely Barreto Santos 
Segunda Relatora 

Adjudico e Homologo 
Diogo Gomes de Azevedo Feitosa 

Diretor Geral 

PREGÃO ELETRÔNICO 

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 023/2021 - SMED 

1... nata Lo. 


