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Vitória da Conquista, 03 de abril de 2020 

C1 n° 128/2020 — SEMAD 

Ao Senhor 
Rodrigo Carvalho Magalhães 
Coordenador 
Coordenação de Material e Patrimônio/Gerência de Compras 

Prezado Senhor 

Solicitamos de V. S. , junto a Comissão de Licitação análise e providencias para contratação 
da pessoa Jurídica RIO'S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 05.959.255/0001-08, através de dispensa de licitação, para Contratação de 
empresa com vistas a aquisição de álcool em gel 70% (p/p) antisséptico a ser utilizado para 
limpeza, desinfecção de superfícies fixas, assepsia das mãos conforme apresentadas, neste 
Termo de Referência. Encaminhamos Termo de Referência, Protocolo do Processo aberto 
junto ao GEP, cujo número é 18210/2020, e demais documentos necessários para a referida 
contratação. 

Dotação orçamentária: 
Projeto Atividade: 2010 
Elemento: 33.90.30.00 
Subelemento: 309908 
Fonte de Recursos: 00 
Valor Previsto: O valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) 
Vigência: duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, 
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de 
saúde pública, limitando-se ao previsto no artigo 4, caput, da Lei n° 13.979, de 2020. 
Fiscal do Contrato: Thárcio Lopes Santos, Matricula n° 24.430-5, Gerente do Almoxarifado. 

airan Ro 
Secretário de M 

ueiredo 
e Administração 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
Gerência de Compras 
CNPJ 14.239.578/0001 — 00 
Inscrição Estadual: Isento 
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CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A 
SITUAÇÃO PANDEMIOLÓGICA CAUSADA PELO CORONAViRUS. 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

1. OBJETO 
Contratação de empresa para aquisição de álcool em gel 70% (p/p) antisséptico a ser 

utilizado para limpeza, desinfecção de superfícies fixas, assepsia das mãos conforme 
apresentadas, neste Termo de Referência. 

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
Tendo examinado a matéria à luz da Lei federal n° 13.979/2020, externamos as 

recomendações a serem seguidas pelos órgãos da administração direta e indireta para a correta 
contratação direta mediante dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insuetos de 
saúde, destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do coronavírus (COVID-19). 

A aquisição de álcool em gel é o mais adequado para aplicação sobre as mãos, pois tem 
maior viscosidade facilitando o manuseio e higienização. Diante do cenário da grave crise 
decorrente da pandemia COVID- 19 faz necessária a aquisição do item em epigrafe, pois é urna 
ferramenta para auxílio no enfrentamento da doença por infecção por coronavírus (COVID-19). 

3. DO USO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, DA SITUAÇÃO PREVISTA NO 
ART. 1° DA LEI 13.979/2020 E DAS RAZÕES DE AFASTAMENTO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO 

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

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

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

dispensa de licitação. 
No caso em tela, como se verá adiante, a situação em comento amolda-se perfeitamente ao 

art. 1° do novel mencionado. 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 
A presente contratação fundamenta-se no art. 4° da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C com o 

artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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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: 

I - 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. 

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

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

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

O número básico de reprodução do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47 — 3,23) (1), o 
que significa que, para cada caso, espera-se que ocorram em média de 2 a 3 casos secundários, 
quando introduzido em uma população totalmente susceptível. Outro parâmetro relevante é o 
tempo para duplicação da epidemia, que no momento encontra-se entre 1,7 a 2,93 dias. Para 
tanto é mister destacar a necessidade de ações da Administração pública no sentido de 
resguardar a comunidade e profissionais com medidas profiláticas, evitando a 
transmissibilidade virai. No caso em tela a aquisição do produto tem por finalidade reduzir a 
carga microbiana das mãos, evitando a proliferação virai. 

Insta destacar que o município não possui Ata de Registro de Preços para o referido item por 
se tratar de um problema que se tornou pandêmico em um curto lapso temporal, 
impossibilitando um planejamento para manutenção de registro de preços do item descrito. 

Assim, torna-se necessária a adoção da presente medida a fim de estabelecer uma assistência 
devidamente responsável à população conquistense. 

5.2. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada. 

A empresa RIO'S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no 
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CNPJ n° 05.959.255/0001-08 é detentora de menor preço e foi declarada vencedora do presente 

processo. 

5.3. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
O valor para aquisição dos materiais descritos neste Termo de referência dar-se-á no importe 

total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), cujo preço de referência encontra-se dentro 
daqueles praticados no mercado, conforme pesquisa de preço. A empresa RIO'S LIMP 
COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.959.255/0001-
08, sendo a empresa que apresentou menor valor para o item em comento. 

Ressalta-se, portanto, neste caso que foram solicitadas cotações a fim de subsidiar um preço 
justo e confiável, por isso foram apensadas ao processo pesquisas realizadas no Banco de Preços 
e cotações físicas, no sentido de demonstrar que o valor encontra-se dentro dos parâmetros 

mercadológicos vigentes. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS 

Item Descrição U.F QUANT Valor 
Unitário (em 

R$) 

Valor 
Total (em 

Ft$) 

01 ÁLCOOL EM GEL: Aparência, 
Gel 	TRANSPARENTE; 	TEOR 
ALCOÓLICO, 70%; COR, INCOLOR; 
EMBALAGENS, 	1000ML; 	ODOR 
CARACTERISTICO 	ALCOÓLICO; 
VALIDADE, 24 MESES. 

UND 600 35,00 21.000,00 

VALOR TOTAL 21.000,00 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1.0s recursos orçamentários necessários à custear a presente despesa encontra-se prevista na 

Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 2380/2019. 
7.2.Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 00, Projeto Atividade: 2010, Elemento de 

Despesa: 33.90.30.00, Sub-elemento: 08. 

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
8.1.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. 
8.2.0 prazo de entrega será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 

Autorização de Fornecimento (AF). 
8.3.0(s) objeto(s) serão recebidos: 
8.3.1. Pelo servidor responsável no ato da entrega; 
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8.3.1.1.Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 
dos mesmos com as especificações requeridas neste documento; 

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

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

8.3.3. O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. A critério da 
Secretaria de Administração, 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. 

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

8.4.A Contratada deverá proceder com a entrega dos bens adquiridos pela Secretaria Municipal 
de Administração no Almoxarifado, localizado na Avenida Juraci Magalhães, 2300 , Bairro 
Felícia. Telefone para contato: (77) 3425-5011, fiscal do contrato: Thárcio Lopes Santos, 
Matricula n° 24.430-5, Gerente do Almoxarifado. 

9. Vigência do Contrato: 
9.1.0 Contrato terá prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos 

sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de 
emergência de saúde pública, limitando-se ao previsto no artigo 4, caput, da Lei n° 13.979, 
de 2020. 

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.1. 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; 

11. DO PAGAMENTO 
11.1. O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias 

após a entrega dos produtos licitados, através de crédito em conta corrente ou outra forma 
conveniente para o contratante, com o prévio aval do CONTRATADO, a partir da 

apresentação da Nota Fiscal e declaração pelo Contratante do recebimento definitivo do objeto 
licitado, somente após assinatura do contrato. 

11.2. As Notas Fiscais/Fatura deverão conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de 
Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da CONTRATADA, descrição do 
objeto contratado, além das devidas conferências e atestes por parte da Fiscalização. 

11.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos 
que sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário; 

11.4. Em casos de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela 
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Administração, fica convencionado que o valor devido será acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

I = (TX/100) 
365 

EM =IxNx VP, 
Onde: I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
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. 

11.5. Qualquer erro no documento fiscal competente, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, será motivo de correção pela Contratada, gerando a suspensão do 
prazo de pagamento até que seja definitivamente regularizada a situação, não ocorrendo, 
neste caso, quaisquer ônus para a CONTRATANTE; 

11.6. Caso o vencimento da Nota Fiscal recaia em final de semana, feriado ou em dia que não 
haja expediente na Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, fica o pagamento 
prorrogado para o 1° dia útil subsequente. 

12. DA DISPENSA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
12.1. Nos termos do art. 62, §4° da 8.666/93, o termo de contrato será substituída pela "Nota 

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

• 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

13.1. Entregar os produtos no endereço citado deste termo e em perfeitas condições, nas 

quantidades e especificações apresentadas neste Termo de Referência; 

13.2. Responsabilizar-se por qualquer atraso ou problemas na entrega, mesmo que 
ocasionados pela transportadora; 

13.3. Entregar os materiais em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da 
Ordem de Compra/Serviço; 

13.4. Aguardar a conferência dos produtos no ato do recebimento. Havendo falta de produto, 
todo o material será devolvido; 

13.5. Substituir os produtos/materiais, que apresentarem qualquer tipo de defeito ou que 
estiverem fora das especificações contidas na proposta de preços e nas determinações 
definidas neste Termo de Referência, em até 08 (oito) dias corridos, após a comunicação 
formal, mesmo que entregues e aceitos, desde que comprovada à existência de vícios de 
qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem 
como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade; 
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13.6. Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados ou transportadora, ainda 
que involuntariamente, às instalações do prédio, máquinas, equipamentos e demais bens do 
Município, durante a entrega dos materiais, substituindo os referidos bens por outros 
semelhantes, em prazo que lhe será expressamente combinado pela Contratante; 

13.7. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando 
em serviço, ou pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais; 

13.8. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar ao Órgão Requisitante a superveniência de fato impeditivo da 
manutenção dessas condições; 

13.9. Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que 
causar, por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica dos produtos 
licitados; 

13.10. Comprovar, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, por meio da atualização das Certidões no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Vitória da Conquista SICAD. 

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
14.1. A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação 

legal, obriga-se a Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor 

pactuados; 
14.2. Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, 

dentro de, no máximo, 10 (dez) dias corridos da assinatura; 
14.3. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na 

imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) 
dias corridos da sua assinatura; 

• 
14.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 

cumprimento do contrato, visando a sua regularização; 
14.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 

obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato; 
14.6. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos 

serviços; 
14.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 
14.8. Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual 

pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização; 

14.9. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis 
garantindo a prévia defesa; 

14.10. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

Secretário de Municipal de Administração/Ordenador de Despesas, conforme disposto no 
inciso I, § 2° do Art. 7° da Lei 8.666/93, APROVO o presente Termo de Referência, que visa a 
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aquisição de álcool em gel para continuidade do funcionamento das atividades administrativas 
conforme as especificações e dados constantes no Termo de Referência ora aprovado. 

Vitória da Conquista — BA , 03 de abril de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA 

Na qualidade de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Administração, declaro que a despesa 
prevista está adequada à Lei n° 8.666/93, portanto incluída no Plano Plurianual — PPA, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual — LOA. 

A despesa prevista preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, 
especialmente quanto às normas dos artigos 16° e 17°. O impacto orçamentário-financeiro não ultrapassará os 
dois exercícios subsequentes (se o impacto ultrapassar dois exercícios subsequentes deverão ser observados 
todos os aspectos relativos às despesas de duração continuada). 

Informamos que a despesa prevista se refere à Dotação Orçamentaria (Atividade 2010, Elemento de Despesa 
33.90.30.00, Fonte de Recursos 00, sub elemento 309908), cujo valor do impacto é de R$ 21.000,00 (vinte e 
um mil reais), no exercício vigente, conforme classificação orçamentária e fmanceira, abaixo: 

CÓD. ÓRGÃO! 
UNIDADE 

EXECUTORA. 
PROGRAMA/ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE RECURSO 

2200 2010 33.90.30.00 00 

VALOR TOTAL MENSAL (EM RS) R$ 21.000,00 

VALOR TOTAL R$ 21.000,00 

Declaro a existência de saldo orçamentário disponível e suficiente para o empenho da despesa prevista, 
considerando o comprometimento do saldo apresentado com outras despesas já existentes e novos processos 
em andamento. 

Declaro, ainda, que os valores do impacto orçamentário-financeiro que ultrapassarem o exercício vigente serão 
incluídos nos valores das despesas do órgão que irão compor a LDO e a LOA para o exercício subsequente. 

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

Kai 
Secretário 

Roc a 
unicip 1  

ueiredo 
Administração 



AO SETOR DE COMPRAS 	 Comissão delICIWÇO0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA 

Modalidade Numero 
Compra Direta 

NOME DE FANTASIA : RIOS LIMP 
RAZÃO SOCIAL: RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. 
CNPJ : 05.959.255/0001-08 	 INSC. EST.:62.682.080 	 IINSC. MUN.396486 
ENDEREÇO: RUA NILO PEÇANHA, N°. 84, A - CENTRO. 
CIDADE VITÓRIA DA CONQUISTA ESTADO: BAHIA 
TELEFONE: 77 3424-2576 

DESCRIMINAÇÃO DO MATERIAL 	' ' 	U.E. 

E-MAIL:rioslim mail.com  

..'QTD 	VLR 131‘111r. VLR'TOTAL ... 	.  ITEM 

1 ÁLCOOL EM GEL 70% ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS - - Unid 
EMBALAGEM 1.000ML 

600 	RI 35,00 RI 21.000,00 

RS.: - 	21.000,00 

VALOR POR EXTENSO:Vinte e um mil reais 

Prazo de Validade da proposta: 05 ( Cinco dias) 
Prazo de entrega: 15 dias 

Vitória da Conquista, 02 de Abril de 2020. 

V.EOVALDO RIOS 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

r o 	/0001-081  
mas P COMERCIOLT 

DE 

MATERIAIS DE LIMPEZA DA. 
Rua Nilo Peçanha, 84, Centro 

I.E. 6288200 CEP. 45.000 130 

L. Vitória 
da Conquista - 

J 773424.2576 1 773422.4143 
9 Rua Nilo Peçanha, 	84. Centro. Vitória da Conquista-6a CEP: 45.000-730 

www. rioslimp 
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Painel de 
Preços 

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA 

Í 

É 
CD 

"G - O 

CO 

MÉDIA 
	

MEDIANA 
	

MENOR 

R$ 194,40 
	

R$ 194,40 
	

R$ 88,79 

FILTROS APLICADOS 

Unidade de Fornecimento Descrição 	 Descrição Complementar 

FRASCO 1000\,00 ML ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO:HIDRATAM; TEOR ALCOÓLIC0:70%_(70°GL)\, ÁLCOOL ETILIC0‘, TIPO HIDRATADOt TEOR ALCOÓLICO 
APRESENTAÇÃO:GEL 	 70%_170*GLA, APRESENTAÇÃO GEL 

Nome do Material (PDM) Ano da Compra 

ÁLCOOL ETÍLICO 	2020 

Quantidade total de registros: 2 

Registros apresentados: 1 a 2 

Identificação Número 	
Código 

Descrição 
da Compra do Item Modalidade 

	do 	do Item 
CATMAT  

Descrição 	Unidade de Quantidade Valor 
Complementar Fornecimento Ofertada Unitário 

Fornecedor 
	

órgão 
	

UASG 
Data da 
Compra 

03/03/2020 FRASCO 
1000,00 ML 

00021/2019 00006 Pregão 269943 

00007/2019 00011 Pregão 269943 

ÁLCOOL ETÍLICO, 
TIPO HIDRATADO, 
TEOR ALCOÓLICO 
70% (70`GL), 
APRESENTAÇÃO GEL 

ÁLCOOL ETÍLICO, 
TIPO HIDRATADO, 
TEOR ALCOÓLICO 
70% (70'GL), 
APRESENTAÇÃO GEL 

48 	R$88,79 

120 
	

R$300,00 

RDZ COMERCIO E 
DISTRIBUICAO DE 
ALIMENTOS EIRELI 

WORLD CLEAN 
DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS E 
UTENSÍLIOS DE 
HIGIENE E LIMPEZA 
- EIRELI 

COMANDO DA 120001 - GABINETE DO 
AERONAUTICA COMANDANTE DA 

AERONAUTICA 

INST.FED.DE 	158298 - 
EDUC.,CIENCIA E INST.FED.GOIANO/CAMPUS 	14/02/2020 
TEC. GOIANO 	URUTAI 

ÁLCOOL 
ETÍLICO 

ÁLCOOL 
ETÍLICO 

FRASCO 
1000,00 ML 

Relatório gerado dia: 03/04/2020 às 09:06 
Fonte: paineldeprecos.planeJamento.gov.br  



Quantidade de preços por Rem Valor do item em relação ao total 

• 1) ALCOOL em gel... 

8 

6 

4 

2 

o 
Retal 

Elbert Cleber de ahtana Monteiro 
07-14'n7.9 

Comisr 1-àraçáo 

Relatn[ In de Cotação_: ALCOOL em gel, etílico hidratado 70 62,44 INPM, uso adulto e 
pecllátdco :ompcsk dO álcool etílico. 1 titio 

Pesquisa realizada entre 02/04/2020 14:47:07 e 03/04/2020 09:24:53 

Rera:00 je a' 	O dla 	2020 	do 	P: 200 2 	7 32) 

ITEM 
	

PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO 	TOTAL 

1) ALCOOL em gel. etifico hidratado 70%, 62,44 INPM, uso adulto e pediátrico composição álcool etítico. 	7 	 600 	81,78 	R$ 49.068,00 

1 litro 

Preço Compras 

Governamentais 

2 

Unidades 

Data 

Licitação 

MINISTÉRIO DA DEFESA I Comando da Aeronáutica I Gabinete do Comandante N°Pregão:212019 17/10/2019 RS 88,79 

UASG:120001 

GOVERNO DO ESTADO DO PARA 1 Fundação Santa Casa de Misericórdia do 	N°Pregão:932019 23/03/2020 R$ 74,77 

Órgão Público 
	

Identificação Preço 

Valor Unitário 

Pará UASG 925448 

R$ 

81,78 

Valor Global: 	 R$ 

49.068,00 

Detalhamento dos Itens 

Quantidade 	Descrição 

600 Unidades 	ALCOOL em gel, etílico hidratado 70%, 62,44 INPM, uso adulto e pediátrico composição álcool etílico. 1 litro 

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor 

Observação 

R$ 88,79 

 



Comissáo fbiaçáo 
SRP: SIM 

Identificação: N°Pregão212019 / UASG:120001 

Lote/Item: /6 

Ata: Link Ata  

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 48 

Unidade: FRASCO 1.000,00 ML 

UF: DF 

ert Cleber Sia Lana Monteiro Data: 17/10/2019 lo:Eib 

Modalidade: Pregão Eletrônico 	Mat.07-14 7.9  

Nr. 
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

Gabinete do Comandante 

Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais de limpeza exclusiva para 

copa e cozinha do GABAER.. 

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 

70%_(70-GL), APRESENTAÇÃO GEL 

CatMat: 269943 - ÁLCOOL ETÍLICO , TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 

70%_(70(GL), APRESENTAÇÃO GEL 

CNPJ 
	

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA FINAL 

23.052.91 5/0 001-46 RDZ COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 	 R$ 88,79 

*VENCEDOR* 

Marca: ECOLAB 
Fabricante: ECOLAB 
Modelo: FRASCO 1000ML 
Descrição: GEL ALCOÓLICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. COM  AÇÃO BACTERICIDA E RÁPIDA EVAPORAÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS: DISPENSA ENXÁGUE 
E USO DE TOALHAS; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE USO: PURO (CD); ASPECTO: GEL; PH: 6,0 - 8,0; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AGENTE BACTERICIDA, EXPESSANT 

E, UMECTANTE E EMOLIENTE; PRINCIPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO (N° CAS 64-17- 5) 70% (CC); EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 6 (SEIS) CARTUCHOS/BLISTE 
RS DE 1L CADA REFERÊNCIA SANIGIGER DA ECOLAB, MATERIAL DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. 

Endereço: 	 Telefone: 	 Email: 

C) 9125, S/N 	 (61) 3051-1311 	 rdzsolucaoltda@gmaiLcom 

04.896.000/0001-72 MULTI WORKS SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA EIRELI 	 RS 196,00 

Marca: SEVENGEL 
Fabricante: SEVENGEL 
Modelo: GEL ALCOÓLICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM AÇÃO 
Descrição: GEL ALCOÓLICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM AÇÃO BACTERICIDA E RÁPIDA EVAPORAÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS; DISPENSA ENXAME 
E USO DE TOALHAS; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE USO: PURO (CD); ASPECTO: GEL; PH: 6.0 - 8,0; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AGENTE BACTERICIDA, ESPESSANT 

E, UMECTANTE E EMOLIENTE; PRINCIPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO (N° CAS 64-17- 5) 70% (CC); EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 6 (SEIS) CARTUCHOS/BLISTE 
RS DE 1 L CADA REFERÊNCIA: SANIGIGER DA ECOLAB, MATERIAL DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. 

Endereço: 	 Telefone: 	 Email: 

Q SHN QUADRA 1 CONJUNTO A BLOCO D, SN 	 (61) 2196-5082/ (61) 3567-2702 	 administrativo01@suprimax.net  

10.761.735/0001-91 BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA-ME 	 R8 200,47 

Marca: ECOLAB 
Fabricante: ECOLAB 
Modelo: SANIGIZER 
Descrição: GEL ALCOÓLICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM AÇÃO BACTERICIDA E RÁPIDA EVAPORAÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS; DISPENSA ENXÁGUE 
E USO DE TOALHAS; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE USO: PURO (CD); ASPECTO: GEL; PH: 6,0 - 8,0; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AGENTE BACTERICIDA, EXPESSANT 

E, UMECTANTE E EMOLIENTE; PRINCÍPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO (N° CAS 64-17- 5) 70% (CC); EMBALADO EM CAIX A CONTENDO 6 (SEIS) CARTUCHOS/BLISTE 
RSDE 750ML. CADA 

Endereço: 

R GRANADA, S/N 

08.821.528/0001-33 

Nome de Contato: 

JAIME 

Telefone: 	 Email: 

(62) 3280-5152 	 comercial@brdantai.com.br  

WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENSILIOS DE H 	 R$ 211,00 

Marca: KALYCLEAN H 180 
Fabricante: HYDRARLUS IND. E COM. LTDA 
Modelo: H 180 
Descrição: GEL ALCOÓLICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM AÇÃO BACTERICIDA E RÁPIDA EVAPORAÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS; DISPENSA ENXÁGUE 
E USO DE TOALHAS; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE USO: PURO (CD); ASPECTO: GEL; PH: 6,0 - 8,0; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AGENTE BACTERICIDA, EXPESSANT 
E, UMECTANTE E EMOLIENTE; PRINCÍPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO (N° CAS 64-17- 5) 70% (CC); EMBALADO EM CAIXA CONTENDO 6 (SEIS) CARTUCHOS/BLISTE 
RS DE 1L CADA. REFERÊNCIA: SANIGIGER DA ECOLAB, MATERIAL DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. 

Estado: 	Cidade: 	Endereço: 	 Nome de Contato: 	Telefone: 	Email: 

RS 	Porto Alegre 	AVENIDA ORLEAES, 341 	ANDRE 	 (51) 3407-8020 	andre@wcdistribuidora.com.br  

15.590.957/0001-02 ALLIANZ COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME 	 R$ 211,81 

Marca: Ecolab 
Fabricante: Ecolab 
Modelo: Saniginger 
Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%(70  GL), APRESENTAÇÃO GEL 

Estado: 	Cidade: 	Endereço: 

DF 	 Brasília 	Q CLSW 303 BLOCO B SALA, 37 

Telefone: 	 Email: 

(61) 3326-1417 	 allianzcsl@gmail.com  

2/3 



VALOR LybffeIRKÍSari .&Monteiro 
mat. 07-1C X7.9 

Comissiál, ,•.11 

CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

06.108.772/0001-28 CETIL SUPRIMENTOS EIRELI 

Marca: ECOLAB 
Fabricante: ECOLAB 
Modelo: ECOLAB 
Descrição: GEL ALCOÓLICO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM AÇÃO BACTERICIDA E RÁPIDA EVAPORAÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS; DISPENSA ENXAGUE 

E USO DE TOALHAS; FAIXA DE CONCENil RAÇÃO DE USO: PURO (CO); ASPECTO: GEL; PH: 6,0 - 8,0; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AGENTE BACTERICIDA, EXPESSANT 
E, UMECTANTE E EMOLIENTE; PRINCÍPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO (N° CAS 64-17- 5) 70% (CC); EMBAI ADO EM CAIXA CONTENDO 6 (SEIS) CARTUCHOS/BLISTE 
RS DE 11. CADA. REFERÊNCIA SANIGIGER DA ECOLAB, MATERIAL DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. 

Estado: 	Cidade: 	Endereço: 	 Nome de Contato: 	Telefone: 	Email: 

DF 	Brasília 	SAAN CL (DD 01 BLOCO A LOJA, 02 	WILDER 	 (61) 3045-0307 	cetilsunrimentos@gmail.com  

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais 

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual' aquisição de material de higiene e 

limpeza - higienização das mãos'.. 

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES- ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA 

DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

GEL, CONCENTRAÇÃO 70% 

R$ 74,77 

Data: 23/03/2020 09:31 

Modalidade: Pregão Eletrónico 

SRP: SIM 

Identificação: N°Pregão:932019 / UASG:925448 

Lote/Item: 1/1 

Ata: Link Ata  

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 3.168 

Unidade: Frasco 1.000,00 ML 

UF: PA 

CNPJ 
	

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA FINAL 

11.794.158/0003-69 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 	 R$ 74,77 

*VENCEDOR* 

Marca: ALCOMAX PLUS 
Fabricante: COSMODERMA 
Modelo: BIADER 1200 ML 
Descrição: PREPARAÇÃO ÁLCOOLICA PARA HIGIENIZAÇAO DAS MÃOS, INSTANTÂNEA, SOB A FORMA DE GEL COM FUNÇÃO BACTERICIDA E ANTISSÉPTICA C 
ONTENDO FORMULAÇÃO NÃO-TÓXICA, À BASE DE ÁLCOOL ET1LICO A 70% COM ATIVIDADE ANTIMICROBIANA PARA AGENTES DE IMPORTÂNCIA NO CONTROL 
E DE INFECÇÕES, E AGENTES COMPLEMENTARES QUE PROPORCIONEM HIDRATAÇÃO DA PELE.FORMA DE APRESENTAÇÃO EM REFIL DESCARTÁVEL COM VO 
LUME DE 1.000ML A 1.200ML QUE PROPORCIONE 2.000-3.000 ACIONAMENTOS PARA ANTISSEPSSIA DAS MÃOS E PUNHOS A SECO, PARA UTILIZAÇÃO EM ÁR 

EAS CRÍTICAS E SEMI-Cl:1f UCAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PROPORCIONANDO SECAGEM RÁPIDA SEM AUXÍLIO DE PAPEL. OU PANO_ O SISTEMA DEVERÁ CONTA 
R COM VÁLVULA DOSADORA ANTIRRETORNO, ANTI-VAZAMENTO E ANTI-ENTUPIMENTO. QUE CARACTERIZE O SISTEMA COMO FECHADO. OU SEJA, COM SIST 
EMA DE DISPENSAÇÃO QUE APÓS SEU ACIONAMENTO E SAÍDA DO CONTEÚDO, O FRASCO REFIL DO PRODUTO DEVE FECHAR-SE TOTALEMENTE PARA GARAN 
TIR CONCENTRAÇÃO ALCÓOLICA DO PRODUTO ATÉ O SEU TÉRMINO COM A VEDAÇÃO DO SISTEMA E EVITAR POSTERIOR GOTEJAMENTO DO PRODUTO NO C 
HÃO. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS COM COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA ANTISSÉPTICA PARA VÍRUS. FUNGOS E BACTÉRI 
AS, COM APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA MICROBIOLÓGICA. DEVERÃO SER INCLUÍDOS O FORNECIMENTO, A INSTALAÇÃO E A 
MANUTENÇÃO DE DISPENSADORES DE ACIONAMENTO MANUAL SOB A FORMA DE COMODATO E GARANTIR A CORRETA DISPENSAÇÃO DO PRODUTO NO OU 
ANTITATIVO DE PONTOS PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA. OS DISPENSADORES DEVEM SER COMPATÍVEIS COMO PRODUTO OFERTADO E SEREM DE M 
ATERIAL RESISTENTE, PASSÍVEL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM SANEANTES E POSSUIR VISOR PARA QUE SEJA COLOCADA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
E DADOS DE ABASTECIMENTO. A VÁLVULA DE ACIONAMENTO DO DISPENSADOR DEVE COBRIR O BICO DE DISPENSAÇÃO DO REAL PARA QUE NÃO OCORRA O 

CONTATO DAS MÃOS COMO BICO DO REFIL. 

Estado: 	Cidade: Endereço: 	 Nome de Contato: 	Telefone: 	Email: 

SP 	Itapevi 	RUA LEOPOLDINA DE CAMARGO, 82 	Gilmar Alves da Cruz 	(11) 2385-6884 	gilmar@dcruzcomercial.com.br  
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CONQUISTA 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista-BA - Serviços Online 

Eihert Cinto A;Santana Monteiro 
Mat. 011.14727A 

Comissào-LotaÇâo 

        

        

 

C.  Voltar 

      

Wenne a dava da validação do Alvará 

     

Chave: 601023964862020000452 

 

 

fda162 

 

 

Caracteres: ida162 

ReOta os cinco caracteres da imagem 

validar • 

• 
Tipo Alvará: ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Ninem: 001023964862020000452 

Engtkla: 30/03/202015:59:01 

Validade DefnMo 

Dados/INSCRIÇÃO NUNICIPAL 

Nome: RIOS LIMP COM.DE MATS.DE LIMPEZA LIDA. (396486) 

0NP): 05.959.255/0301-08 

Para reimprimir seu Alvará dique aqui 

CONQUISTA ,Ipp• 	Desenvolvido pela: E&L Produções de Software 

• 

servicos.pmvc.ba.gov.br 	 1/1 
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ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária 

v- a  	• 

cornissáojtekic!taÇáo 
'1- 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Exercido 
2020 

Inscrição Municipal: 396486 
Razão Social: RIOS LIMP COM.DE MATS.DE UMPEZA LTDA. 
Nome Fantasia: RIO'S LIMP COM.DE MATS.DE LIMPEZA LTDA. 
CNPJ: 05.959.255/0001-08 

Endereço: 
RUA NILO PECANHA, 84 - CENTRO , BAIRRO CENTRO Vitória da Conquista BA CEP: 45.015-
570 

Atividades 
P 478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE - Data de Início: 09/03/2004 

S 471130200 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E - Data de Inicio: 09/03/2004 

S 475989900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGO - Data de Inicio: 09/03/2004 

S 477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE 
HIGIENE PESSOAL - Data de Inicio: 09/03/2004 

Observação: 

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

Vitória da Conquista - BA, 

Sexta-Feira, 03 de Abril de 2020 às 09:54:03 hs. 

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

VÁLIDO ATÉ 20/02/2021. 

Chave de Validação: 001023964862020000452 

servicos.pmvc.bagov.brialvara_impressao.php?tpc=GE&cnt=GNENHEE&alv--4528,1palv=FE 
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4t, 
02104/2020 004234076 

PODER JUDICIÁRIO 	 Elbed CIBO& de Sa _Monteiro 
Mat. ip 274 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 	 Comissio á Licitaçào 

CERTIDÃO ESTADUAL  

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

CERTIDÃO N°: 004234076 
	

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no sita do Tribunal de Justiça 
(tittp://esaj.fiba.jus.brisco/abrirConferencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 02/04/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

• 
RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, portador do CNPJ: 05.959.255/0001-08, 
estabelecida na RUA NILO PEÇANHA N° 84, CENTRO, CEP: 45000-730, 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 intemet 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, quinta-feira, 2 de abril de 2020. 

PEDIDO N°: 11111101S1111111 



03/0»020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

Elbert Cleber de Santana Monteiro 
Mat. 0344727.9 

Comissãpté Licitação 

• 

• 

Caixa 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 05.959.255/0001-08 

Razão Social nIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 

Endereço: R NILO PECANHA 84 / SUMARE / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45000-
730 

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:22/03/2020 a 19/07/2020 

Certificação Número: 2020032201061676103470 

Informação obtida em 03/04/2020 09:58:00 

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

Ict 
hrips://consulta-crIcaixa.gov.br/consultacrf/pages/impressaajsf 	 1/1 



Elbert Cieber
t. 

 de 
0727-9 
an  Monten 

Ma 01- 

tena 
 

Comissáo e Licitaçâo 

Dúvidas mais Frequentes I Inicio I V - 1. 

as- 
a 

Histórico do Empregador 

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

Empregador. 

Inscrição: 05.959.255/0001-08 
Razão social: RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 

Data de 
Emissão/Leitura 

Data de Validade Número do CRF 

22/03/2020 22/03/2020 a 19/07/2020 2020032201061676103470 

03/03/2020 03/03/2020 a 30/06/2020 2020030301544122382363 

13/02/2020 13/02/2020 a 13/03/2020 2020021302145783320368 

25/01/2020 25/01/2020 a 23/02/2020 2020012502064415500103 

06/01/2020 06/01/2020 a 04/02/2020 2020010601490346351865 

18/12/2019 18/12/2019 a 16/01/2020 2019121802172458029806 

29/11/2019 

g/2019 
29/11/2019 a 28/12/2019 

10/11/2019 a 09/12/2019 

2019112902390167065470 

2019111001122568763552 

22/10/2019 22/10/2019 a 20/11/2019 2019102202491812666900 

03/10/2019 03/10/2019 a 01/11/2019 2019100301500371110197 

14/09/2019 14/09/2019 a 13/10/2019 2019091401404967029595 

26/08/2019 26/08/2019 a 24/09/2019 2019082601200083042882 

07/08/2019 07/08/2019 a 05/09/2019 2019080701481234942701 

19/07/2019 19/07/2019 a 17/08/2019 2019071901324594943680 

30/06/2019 30/06/2019 a 29/07/2019 2019063000595827991540 

11/06/2019 11/06/2019 a 10/07/2019 2019061101452473181942 

23/05/2019 23/05/2019 a 21/06/2019 2019052301575782999803 

04/05/2019 04/05/2019 a 02/06/2019 2019050401101304491610 

15/04/2019 15/04/2019 a 14/05/2019 2019041500593738923304 

27/03/2019 27/03/2019 a 25/04/2019 2019032702135833631923 

08/03/2019 08/03/2019 a 06/04/2019 2019030801262142297228 

17/02/2019 17/02/2019 a 18/03/2019 2019021701092903150530 

29/01/2019 29/01/2019 a 27/02/2019 2019012901463956752837 

10/01/2019 10/01/2019 a 08/02/2019 2019011001255836899572 

62/2018 22/12/2018 a 20/01/2019 2018122201495326723108 

03/12/2018 03/12/2018 a 01/01/2019 2018120301030415367178 

14/11/2018 14/11/2018 a 13/12/2018 2018111404182577742608 

25/10/2018 25/10/2018 a 23/11/2018 2018102506504766318829 

04/10/2018 04/10/2018 a 02/11/2018 2018100403354255525576 

15/09/2018 15/09/2018 a 14/10/2018 2018091503124889769096 

27/08/2018 27/08/2018 a 25/09/2018 2018082702564030310715 

07/08/2018 07/08/2018 a 05/09/2018 2018080703540642707139 

19/07/2018 19/07/2018 a 17/08/2018 2018071903580534365297 

30/06/2018 30/06/2018 a 29/07/2018 2018063003540486117189 

11/06/2018 11/06/2018 a 10/07/2018 2018061102472916788207 

23/05/2018 23/05/2018 a 21/06/2018 2018052303313818558020 

04/05/2018 04/05/2018 a 02/06/2018 2018050404220373397638 

15/04/2018 15/04/2018 a 14/05/2018 2018041503212337154710 

Resultado da consulta em 03/04/2020 09:57:45 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 03/04/2020 09:59 

Elbut Cieber de 34ntana Monteiro 
Mat. 0714/27,9 

Comissào1 ÁGUO° 

   

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários 

Certidão N°: 20200696289 

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

RAZÃO SOCIAL 

RIO 5 LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

062.682.080 05.959.255/0001-08 

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA, 
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918199 EM 02/03/2020 VÁLIDA ATÉ 01/05/2020 

Página 1 de 1 	 RelCertidaoAutenticidade.rpt 

) f 



03/04/2020 
	

Confirmação de Autenticidade da Certidão 

BRASIL 	Acesso à informação 
	

Participe 	Serviços 	Legislação 	Canais 

'OF 

r Receita Federal it 
Elbert Cleber á dantana Ilonteiro 

Mat. 0742_7-9 
Comissfanicitação 

     

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

CNPJ : 05.959.255/0001-08 

Data da Emissão : 02/03/2020 

Hora da Emissão : 15:03:10 

Código de Controle da Certidão : 27A6.C965.1338.F638 

Tipo da Certidão : Negativa 

Certidão Negativa emitida em 02/03/2020, com validade até 29/08/2020. • 
Página Anterior 

• 

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicosicertidao/certaut/CndConjunta/ConfirrnaAutenficResultado.asp 	 1/1 



03/04/2020 	 Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista-BA - Serviços Online 

Informe a cnave ae vaimaçao aa cernoao 

      

EIbert Cleber Santana Monteiro 
Mat. `.14727-9 

Corais s' 	Licitação 

Chave: 0200012333  

 

b2b8fe 

  

Caracteres: 112B8FE 	  

Repita os cinco caracteres da imagem 

 

 

(- validar j 

  

CERTIDÃO NEGATIVA 

  

Número: 20200012333 

Emitida: 2/3/2020 as 15:05:00 

Validade: 90 dias 

   

  

Dados 

   

Nome: RIO'S LIMP COM.DE MATS.DE LIMPEZA LTDA. 

CNP): 05.959.255/0001-08 

 

servicos.pmvc.ba.gov.br 	 1/1 



Montem 
r;;:flAm 

ConsáociAqh 

PODER JUPMCIÁRIO 
L'IL:CÇA CO TRABT-,LHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RIO'S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.959.255/0001-08 

Certidão n°: 5621726/2020 
Expedição: 02/03/2020, às 14:51:09 
Validade: 28/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

111 	
Certifica-se que RIO'S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
05.959.255/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 

• Certidão emitida gratuitamente. 

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



Estado da Bahia Destaque 

1117if  Junta Comercial do Estado da Batia 
*5 JUCEB 

03/04/2020 
	

JUCEB - Serviços de Auto-Atendimento 

Elbert Cleber de Santana Monteiro 
Mat. 07. 4727-9 

Connssáo ONctteção 

DADOS DA EMPRESA 

RIO'S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 

29 2 0263251-7 / 05.959255/0001-08 

REGISTRO ATIVO / SEM STATUS 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

R$ 80.000,00 

R$ 80.000,00 

03/11/2003 

03/11/2003 

R NILO PECANHA 

84 

CENTRO 

45000730 
VITÓRIA DA CONQUISTA 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSERVACAO E MANUTENCAO COMERCIO VAREJISTA DE DESCARTAVEIS COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE E COSMETICOS COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES 
DOMESTICAS COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE 

Objeto Social EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO 
VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ESCOVAS, 
EMBALAGENS E LANTERNAS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 
INDIVIDUAL (EPI) 

HISTÓRICO 

Nome 
Empresarial 

NIRE/CNPJ 

Situação / 
Status 

Natureza 
Jurídica 

Capital Social 

Capital 
Integralizado 

Data do Ato 
nstitutivo 

ata do 
Início das 
Atividades 

Logradouro 

Complemento 

Número 

Bairro 

CEP 
Município 

Data Ultimo Nome do Evento 
Arquivamento 

REENQUADRAMENTO DE 
MICROEMPRESA COMO 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

CONSOLIDACAO DE 
CONTRATO/ESTATUTO 
ALTERACAO DE DADOS 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

ALTERACAO DE DADOS 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

ALTERACAO DE DADOS 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
ALTERACAO DE DADOS 
(EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CONTRATO 

Num. Descrição Ato 
Arquivamento 

97763454 
REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

97309743 	ALTERAÇÃO 

97309743 	ALTERAÇÃO 

97123217 	ALTERAÇÃO 

96919465 	ALTERAÇÃO 

96660268 
	

ALTERAÇÃO 

29202632517 CONTRATO 

29/05/2018 

12/08/2013 

12/08/2013 

22/08/2011 

12/06/2009 

16/01/2006 

03/11/2003 

www.certidaoonlinejuceb.ba.gov.brkerlidao/publico/detalhamentoempresa?id.sqPessoa=312323284id.coSequencial=0008,id.coJuntaComercial=29  1/2 



Elbert Cleber de'Soptana Monteiro 
Mat. 07027.9 

Comissão de.0:itaÇão 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária vt,4  %ror 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Exercício 
2020 

Inscrição Municipat 396486 
Razão Social: RIOS UMP COME MATS.DE LIMPEZA 
Nome Fantasia: RIO'S UMP COILDE MATS.DE LITÁPE2A LTDA. 
CNPJ: 05.959.25510001-138 

Endereço: 
RUA NILO PECANHA, 84 - CENTRO , BAIRRO CENTRO Vitória da Conquista BA CEP: 
45.015-570 

~Idades 
P 478509900 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE - Data de Inicia: 04/03/21104 
9 471138200 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E - Data de inicio: 09(03(2004 

5 475909900 - COMERCIO VAREASTA DE OUTROS ARTIGO - Data de Inicio: 09/03/2004 
S 477250000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE 
HIGIENE PESSOAL - Data de Inicio: 05/93/2904 

Observação: 

O PRESENTE ALVARÁ ESTA DE ACORDO COM A LEI 1255, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004. 

Vitória da Conquista - BA, 

Sãttado, 04 de Fevereiro de 2020 ás 08:43:40 his. 

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

VÁLIDO ATÉ 20102/2021. 

Chave de Validação: 0010 	20000452 

rif 
	

mimos) 07:50 

(4) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
GOVERNO PARTICIPATIVO — 2000/2004 

www.piuve.com.br   
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

Gabinete do Secretário 
Tel.: (77; 422-8175 1 422-8180 

Elbert Cleber de Elkintena Montei 
Mat.0702.7.9 

Comissão-á Licitação 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
001/2015 

Atestamos para devidos fins que a Empresa RIOS LIMP COMÉRCIO DE 
MATERIAS DE LIMPEZA I.TDA,irtscrita no CNN sob o n°  05.959.255/0001-08 , 

estabelecida à Rua Nilo Peçanha ,84 —Bairro Centro, nesta, tem nos atendido de forma 
satisfatória com os itens abaixo relacionados ,sempre cumprindo o prazo de entrega, 
qualidade do produto e assistência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a 
realização de seus compromissos não existindo qualquer fato que a desabone. 

Descrição do Produtos QuatAprescnt. 

'' 	DE BORRACHA PVC. Cano alto, na cor preta, solado amarelo com CA impresso no 
produto (apresentar certificado de aprovação do Ministério do Trabalho) SEM FORRO 

300 Par 

CAPA DE CHUVA (capa de segurança, confeccionada em PVC forrado, costura em solda 
.±.00nica, capuz integrado, fitas retletivas e fechamento em botão de pressão. Cor laranja e 

tamanho XG, comprimento 1,40cm) 
100 und 

_t:',.<4. LÁTEX (amanho G . 	700 par 

V A 1.3E RASPA REFORÇA 7CM, CANO CURTO 100 par 

..0 .r.t GROSSA LÁTEX CANO LONGO, VERDE 500 par 

_ - Respirador purificador de ar tipo peça semifaciat filtrante para partículas, com 
itc4mato tipo capeba, com válvula de exalação, eonfecckmada em manta sintética_ O respirador 

1000 und é dotado de Olturna) válvula de exalação localizada na sua parte frontal central. Nas laterais da 
04 	 metálicos, sendo dois de cada lado por passam as pontas de peca existem 	(quarto) grampos 

02 (dois.) tirantes elásticos de cor branca. — PFF2 COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. 

ÓCULOS DE SEGURANÇA em policarbonato, lentes INCOL ORES, anta-risco, anti-
embaçamento, visor panortimico, hastes reguláveis. Embalagem individual lacrada contendo 
03 dados do fabricante. Certificado de aprovação, conforme norma MT 

150 und 

ÓCULOS DE SEGURANÇA em policarbonato, lentes PRETAS, anti-risco, anti-
embaçamento, visor oanorramico, hastes reguláveis_ Embalagem individual lacrada contendo 

artes do fabricante. Certificado de aprovação, conforme norma do MT 

50 und 

'SACO PARA LIXO 200L, PRETO, 5 MICRAS lin X 1.15m 100000 und 

und7 '1 3  .RA LIXO IQOL, PRETO, 5 MICRAS ili,9i ri X 0,4 LEI 15.000 

CONFERE COMO ORIGINAL 
EM 



j„  Rad Cleber de antena Montan 
Ma O • 4127.9 

Comissá 	'Licitação 

: Mrie cie chão em algodão 5.100 mui 
Saco plástico para lixo 1001 pct c/ 100 8.000 pct 
SarlelláCCO era né -300gr . 430 und 
Garrafão para água mineral 80 má 
Suporte para garrafão 25 und { 
Sacola tipo camiseta ,sanfonada em plástico polietileno 500 kg 
Sa•LC. plástico PVC picotado (mio) bobina picotada (divercas medidas) 3.000 kg 
.., 	tiziarlte em nó, p/ lavanderia hospitalar bd 20kg _ 40 bd 

...iocigel 70% 	fl. 2.600 it 
godão hidrófilo 500g 120 pct 

• ,,',..inaciante viscoso, para uso hospitalar 20L 100 bd 
A vontal dose takvel , 200 und 
1 alio olástico 100L com tampa 120 und 
lilaide de plástico preto com alça 200 und 

' Cai:Ao:ia_ de akitilüll0 OS mui 
i':aiii-lcia de papel 30 und 
Hm-rafado-1-es com cap.5001111 10 und 

i Caixa térmica com monitoramento de temperatura iRtaI30 de máximo e rumina 06 and 
I Caldeirão de tg litros 04 und 

Cano cuba com estrutura metálica fabricado em polipropileno, pintura eletrostática 02 und 
,T.ei-a. emulsão 5L 50 und 
Obre,  c, .£ iico em pó, para uso hospitalar 2Ska 110 bd 

O:3? or de café 490 und 
:2000 para água em plástico descartável 150m1 690 cx 

• Copo para café em plástico 50m1 350 cx 
'caiiiiiiétante a base de quaternário 5L 690 8, 

• Doia:gente em pasta, para uso hospitalar 20kg 110 bd 
Detergente em pó para uso hospitalar 	 1-600 : kg 
Escova com fios de navlon grande 	 480 und i 
Escova naylon pequena 	 100 und 
Ga:Tufão térmico com alça 20L 	 03 und 

. i-1 in no:imite de sadio 1% bem. t L 	 14.100 , /t 
Lixeira -som pedal 141, 	 120 und 

: Luva cano long,o forrada verde, para uso hospitalar 	 400 pr 
i•ilási:ana 	 250 und 
fl ri.C:P g5'?iii algndão e 15% poliéste com cabo de alumiai() 	 1  14 und 
Cieulos para proteção visual 45 and 
rai .-fr.: lixo plástica cabo longo em alumínio 250 und 

.Pano de chão grande não alvejado 1.100 und 
Pano de chão tipo saco 100% algodão grande 5.700 und 

T-Paaka de prato 145 dz 
Papel toalha creme 1.000f1 7.000 fd 
rittnel toalha branco 100% celulose rolo 300mt 2.120 und 
Porta papel toalha plástico 180 und 
, arguas 24 — und 
Sabonete liquido cremoso, glicerinado 11, 1200 lt 
Sabonete liquido glicerinado 5L 1.900 	. gl 
Saboneteira COM rCSCrtatório 80 und 
Saca para lixo SOL 1 20 pet 
Saco para lixo MIL preto 380 pct 
saco transparente diversas medidas 1800 und 
Saco otlixo IGOL hospitalar 600 pet /7, 
'S. aCo para lixo 2= 1 [GOL 

i 
300 	, per •1,--/  

CONFERE COMO ORIGINAI 
EM 

   

&viril"; 
le90  e 0119 

M .1x.861-5 



Cie ,s' Cs ìantana 1.1onieiro 
21 `447727-9 

Gaitasto»lah1lação 

: 5atale da coco , barra de 200 g, embalagem com cx c750 unidades , nome do fabricante , data 
dc 1"abricação e prazo de validade 

120 cx 

.: assa ara , em pelo ,cabo e base em madeira , sendo a base retangular _ comprimento mínimo 
7.  era e altura mínima da base de 3,0 cm. 

50 dz 

iscara, de cerdas de nylon rígida , pequena com cabo de madeira .base redonda tamanho 
t .-na de '"? cm. 

2.000 und 

C&a.hanetes com cobertura em napa , vulcanizada , medida 1,82 x 59 x 4 em 500 und 

Csaca:a - para limpeza , com cardas em nylon , dimensões mínimas 13 cru x 6 cm xl arth 1.200 -und 

'rixa de fósforo , contendo no mínimo 40 palitos. Material com o selo do filmam. 400 per 

ante: 	portátil , foco de longo alcance . 50 und 

irra .aara limpeza , de primeira qualidade , 100% algodão, alvejada , na cor branca 
-'-alagern: pacote contendo 190 gramas. 

120 und 

atoar. sanitária ,base de hipoclorito de sódio . 0 produto deverá ter Registro no Ministério da 

l2.-: ie . Embalagem plástica de 01 litro , com dados do fabricante _ data de fabricação e prazo 
a...a t alidade. • , 

500 cx 

alacatt liquido cara uso domestico _embalagem de 1000nd , o produto ,o produto deverá ter 
atolstro no Ministério da Saúde contendo data de fabricação e prazo de validada 

300 cx 

a liquida vermelha ,para assoalho „para polimento auto brilho .Registro no Ministério da 
?ataca. Embala-tem plástica com volume não inferior a 750 ml e não superior a 750 ml 
.contendo o nome fabricante , data de fabricação , e prazo de validade. 

20 cx 

trsale ida a base de água ,em forma aerosol , multi - inseticida .. não contendo CFC 
Clerolluorcarbeno. 

200 und 

] Rada .aara piso , em alumínio 1' de qualidade , dimensão aproximada de 45 cm . altura 
mia. -a de 120 em ,borracha dupla. Cabo em alirninio 

700 und 

Vassoura de Maçava ,com cabo .tamanho mínimo 1.2 m , base retangular com 30 cm ,para 
»,illr.el.a. 

900 und 

Cia.fa térmica de L8 litro ,com alça e tampa modelo prasão. 120 und 

• Pilha alcalina tamanho AA , 1.5 volts . embalagem com 2 (duas) unidades ,constando os 
eades de identificação do produto e marca do fabricante . com data de fabricação e validada 

100 ct 

A leool 70% 1L 5.000 ft 
Parsel higiênico rolo 500mts 100 fd 
Bota branca de thaaracha cano curto. 200 	i pr 
ïsn 	creta de borracha cano longo 200 pr 

Lcader de ambiente aerosol 4-00nd 250 und 
Caos a agan izadora 20 und 
s. csit,  niard coleta seletiva de lixo 10 und 
Cea:lato para coleta seletiva (04 cestas) 02 couj 
Soporte para COITO descartável de água (café 	 : 25 und 
iscada OS degraus 	 i  02 und 
l'spariacior de pena 	 j  60 und 
-hora de PVC 1.000MT 50 und 
3aoath térmica de OS litros, com alça lateral e tampa modelo rolha 25 und 
Gildsdanapo 800 per 

r,oa ;leres 50 ex 
I impa teto (vasculhador) 	 ! 10 und 
Lixeira com pedal em polipropileno ultra resistente 15L 220 und 

3.1;,2 dc borracha ern látex verde e amarela diversos tamanhos 5_000 pr 

ira para jardim trançada 10 und 
E_iuso . 500m1 480 und 

Palha de aço re 02 e n°01 300 per 
1),:sodorante para vaso sanitário 300 und 
}anal ;atalha inter-folha 100% Celulose vistam fd c11,000t1 6.200 íd 
'á de liNi CI 230 	' and /) 

1 
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' i;rt Clerber de Sarit na Monteiro 

Mal. oi.14/ -9 
Comissto de L lação 

-, 

ASSO IRÃO CERDA DE NYLON COM CABO para gari, cabo em madeira com base 
gelar em madeira largura de 4130mm. comprimento I I GOmni. variação dimensional de rt 700 und 

VASSç:iliRA CERDA DE NYLON COM CABO base retangular cm madeira, largura de 
2 SUmra. cabe em madeira comprimento 1100mm. variação dimensional de + 5%. 

800 und 

RODO COM CABO boa qualidade 300 und 

VENENO) PARA FORMIGA granulado (kg) 	 05 kg 

ERBICIDA ROUDUP (LITRO) 150 litro 

PANO DE CHÃO (BOA QUALIDADE) 1600 und 

ESE2ON1A EM AÇO 900 und 

• SABÃO GELÉIA CONCENTRADO 1000 litro 

'DESINFETANTE CONCENTRADO 4000 litro 

CLORO 3000 litro 

A3ÃC EM PO (CAIXA 500G) 500 und 

;ET'. CERGENTE (500ML) 1000 litro 

-i' t_ , 	S ANELARIA 300 litro 

BALDE DE 20 LITROS 80 und 

LONA 1.EVE DE BOA QUALIDADE ni2  com Rifões 5000 metro 

. _LEGO GEL 500ML 100 litro 

J TVPA...AU:MIMO 500ML 20 

C..Hl.)-_ LIE CTR1VA PARA MOTOQUEERO 100% inmenneavel. Sistema de fechamento com 
• :ia::. velem na vaqueta com punhas, fechada em velcro e com detalhes nas costas e peito 

20  und 

..... aapre 	 100 Und 
Balde de iixo,parz uso em escritório acabamento em material resistente e impermeável 	20 
,caoaddade leite:os .sem tampa,com borda circular de metal cremado diãmetro 23 em. 

und 

Ra de plástico capacidade 60 litros , com tampa e com alça na lateral 	 100 und 

Cera liciLida incolor. embalagem com 51 	 20 gl 

' C.P -a :lquida auto Brilho (paia uso sem auxilio de enceradeira) Uso hospitalar 	 600 h 

Coze,  plástica para água 200mi, em polietileno branco . com frisos e saliência na borda 
:pacotes com 100 unidades cada, contendo nome do Fabricante e quantidade. .Embatagem 

300 cx 

Copo para café ,capacidade 50m1, em polietileno branco ,corn frisos e saliência na borda 
:Embalagem: pacotes com 100 unidades cada,contendo nome do fabricante e quantidade. 

200 cx 

Desintletante de 1000 ml CX 0121, 500 cx 

s2onja de aço para uso domestico ., pacote com 14X 08 unidades- ' 400 fd 

aspera sintética. dupla face ,um lado de espuma poliuretano e outro em fibra sintética 	1.200 
abrasiva ,dimensões 100 x 70 x20 mor , com variação de +.1- 10 mm. 

und 
i 

DcEareente liquido frasco, 590m1 CX 024 	 300 cx -I 

Flánela em 100% algodão _bordas overloqueadas em linhas de algodão , para uso geral. 	1.000 

dImensões mínimas de 40 x 60 cm. 

und 

Lust(7. —móvel . rt base de ceras naturais .ação de seaurtem rápida .perfume suave Embalagem 	600 

asce, plástico de 200 ml.  
mui 

e l il4énico picotado 30in x 10 cm , folha simples de alta qualidade, neutro , FD 16X4 	1.400 fd 1 

',1-.) criLEÓ 500g 	 2.000 und 

S'bdo barra ,. multiuse , cor azul „para limpeza em geral , biodegradável barra de 200 g. 	200 cx 

Sabe e em barra de 90 gramas. 	 uri 

CONFERE COM O ORIGINAL 
EM 	1 	z, / 

0#.4..0‘ 
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CONFERE COM O ORIGINAL 
EM 

5B1.5 

Elbeit Mbar de ufana Monteiroo  

Mat.1}7. 727.9 
Conlitàát) 

`;:a.J.c T3ara lixo 1001 preto 4 e 5 infetas 5.200 pct 

• giz c, Eilástico transparente diversos tamanhos 800 kg 

Sabão geléia 20t... 140 bd 

' i',OrtiCe0 pó 300g 780 und 

..assoura placava 40cm com cabo 120 dz 

assoara para vaso 60 dz 

ela :ara filtro 400 und 

r3SC, ara de peló 40 dz 

a-leiiii Mástica 60 und 

sal-.1ástica 10 und 

le 	a de rosto 40 und 

de meu-200  int 

71, 171, 271. 45 0 und 

. 2. tt-1._` ;descartável 400 und 

-Y.i :, a :11CY. 13 und 

arscofar 360 und 

escolar 360 und 

saaolar 4-00 mid 
í ar 	inox 200 und 

Ccliier;no:c 200 und 

100 und de 31TOZ grande 

i._ 	aeïa 100 und 

n ástieta 30  und 

m.:óeral :Cl. 180 gi 

c-r. cauta 520 pr 

Capa de chutv a 30 und 

2ebida lama Ctiac. 1L 	 ! 2000 um! 

Panela de MiElliflk3 50 und 

: ?anela de pressão 06 und 

a mineral cx 48x200m1 200 cx. 

_. ól.la Láctea cx 24x200m1 100 	cx 
COiz..0 doce 60 cx 

L-.. - : C:: '10 salgado 60 cx 

Saco cx 24-x200ml 60 cx 
:icia de seg.uranca em couro 	 1.000 pr 
- 	i de pvc 	 200 pr 

a. foi,. 40 30 und 

ia: os dc guarnição 	 100 und 
CL.r.os com fivelas 	 100 und 
C orcas em couro com CA 	 200 pr 

! Pasta tiracolo em lona, cont logo marca 	 500 und 

Recipiente iár saboneteira 	 300 und 

fcaa em plástico encerada 	 1.000 nit 

?anela. de pressão 22L 	 ' 50 und 

..bteira em aço inox 	 300 	I und 

Vitória da Conquista ,15 de julho de 2015. 

rfriimit  	 
Iara Amaral Ma ias 

Núcleo Admitrat‘rço-SESEP 



02/04/2020 004234076 
PODER JUDICIÁRIO 	 Etbert Ciober de 541:110 Monteiro 

Mat. 074 'ling 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 	 Comissào 'taça° 

CERTIDÃO ESTADUAL  

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

CERTIDÃO N°: 004234076 	 FOLHA: 111 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no sito do Tribunal de Justiça 
(http:llesaj.fiba.lus.bdscotabrirConterencia.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 02/04/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, portador do CNPJ: 05.959.255/0001-08, 
estabelecida na RUA NILO PEÇANHA N° 84, CENTRO, CEP: 45000-730, 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 intemet 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, quinta-feira, 2 de abril de 2020. 

004234076 N 

PEDIDO No.  

"1 
f 



o' ar do, emana Monteiro 
OV14727.9 

Conssáo dkLicitação 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 	05.959.255/0001-08 

Razão Social: 	RIOS L1MP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIDA 

Endereço: 	R NILO PECANHA 84 / SUMARE / VITORIA DA CONQUISTA / BA / 45000-730 

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:13/02/2020 a 13/03/2020 

Certificação Número: 2020021302145783320368 

Informação obtida em 02/03/2020 14:59:25 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  
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GOVERNO DO ESTADO DA SABIA Emissão: 02/03/2020 I 
Revi Cieber de San 

Mat. 07-14T 
Comissão de 

:58  
na A.fonteno 
•9 
açao 

SECRETARIA DA FAZENDA 

r‘. - 	!rd 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20200696289 

RAZÃO SOCIAL 

RIO S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

062.682.080 
	

05.959/55/0001-08 

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 seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar 

quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 02/03/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS 
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO htlp:Ihimni.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. 

Página 1 de 1 
	

RelCertidaoNegativa.rpt 



Elbert Cleber de ntana Monturo 
Mat. 07.14727-9 

Comissão dePsitação 

• 

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: RIO'S LJMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 
CNPJ: 05.959.255/0001-08 

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 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

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://rtb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:03:10 do dia 02/03/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 29/08/2020. 
Código de controle da certidão: 27A6.C965.1338.F638 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 



Elbert Cleár do Santa ia Mooten 
MaL OVik1:22-9 

ComissatIGitaçao 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

CERTIDÃO NEGATIVA 

DADOS DO CONTRIBUINTE 

Contribuinte: RIO'S LIMP COM.DE MATS.DE LIMPEZA LTDA. 
CNPJ/CPF: 05.959.255/0001-08 

Cod.Contribuinte: 0126100 
Insc.Municipal: 396486 

Endereço Imóvel: RUA NILO PECANHA 84 , CENTRO, VITORIA DA CONQUISTA - BA , 
CEP: 

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 Segunda-Feira, 2 de Março de 2020 as 15:05:00 
Validade: 90 dias 

Código de controle da certidão: 20200012333 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



mEgItiliZEttraten  

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RIO'S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 05.959.255/0001-08 

Certidão n°: 5621726/2020 
Expedição: 02/03/2020, às 14:51:09 
Validade: 28/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RIO'S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

05.959.255/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

Dúvidas e sugestões: endt-tst.jus.b  



Elbed Cleber da‘Santrma Monteiro 
Mat. O -14721.9 

Comiss0 O-Licitação 

t 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Ir 04 DA SOCIEDADE 

RIO'S LIME COMERCIO DE MATERIAIS DE 

LIMPEZA LTDA —ME, CNPJ N°. 05.959.255/0001-011 

   

GENIVALDO RIOS  brasileiro, maior, solteiro, 

empresário, nascido em 18/06/1966, residente e domiciliado 

na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, na Rua 

Fenícia, n°. 237, Bairro Parque Ipê, CEP-44033-640, 

portador da cédula de identidade n.". 03991401-15 expedida 

pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF sob n.° 

385.469.655-87, e GEOVALDO RIOS,  brasileiro, maior, 

solteiro, empresário, nascido em 22 de outubro de 1975, 

residente e domiciliado nesta cidade de Vitória da 

Conquista, Estado da Bahia na Rua Nilo Peçanha, n°. 84, 3°. 

Andar, Apto. 301, Bairro Sumaré, Cep-45015-570, portador 

da cédula de identidade n°. 07358198-40, expedida peia 

Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, 

inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob n°. 

879.765.605-49, únicos sócios da empresa RIO'S LJMP  

COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA -

RE., com sede na Rua Nilo Peçanha, n°. 84, Bairro Sumaré, 

CEP-45015-570, Vitória da Conquista, Estado da Bahia, 

devidamente registrada na MM. Junta Comercial do Estado 

da Bahia JUCEB sob 110. 29202632517 por despacho de 03 

de novembro de 2003, e alterações posteriores, devidamente 

inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicas CNPJ 

sob ir 05.959.255/0001-08, resolvem de comum acordo e 

na melhor forma de direito, alterar o contrato social na 

forma a seguir clausulada:- 

PRIMEIRA — O sócio GEOVALDO RIOS  que é possuidor de 7.200 (sete mil e duzentas) quotas no 

valor unitário de R$10,00 (dez reais), ou seja, R$72.000,00 (setenta e dois mil reais) 

cede e transfere RS32,9 0, (trinta e is mil reais) para o sócio GENIVALDO 

CONFERE COM 0 0 - ICIINAL 
EM 



Ellen Cieár de Sa 	kionictro 
07-14",  7.9 

Comusão,dat;fritação 

RIOS, dando pelo presente instrumento, plena, geral e irrevogável quitação, 

declarando dela haver recebido todos os seus direitos e haveres, em moeda corrente 

do país, neste ato, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele. 

SEGUNDA - O Capital social que é de RS80.000,00 (oitenta mil reais) permanece inalterado, 

mudando apenas a sua distribuição que pacta a ser a seguinte: O sócio 

GENIVALDO RIOS,  subscreve 4.000 (quatro mil) quotas no valor unitário de 

R$10,00 (dez reais), ou seja, R$40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$8.000,00 

(oito mil reais) de que já é possuidor na Sociedade, e RS32.000,00 (trinta e dois mil 

mais) cedidos e transferidos pelo sócio GEOVALDO RIOS.  O sócio GEOVALDO 

RIOS, que é possuidor na Sociedade de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), com 

a transferência de R532.000,00 (trinta e dois mil reais) para o sócio GENIVALDO 

RIOS,  fica com R$40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 4.000 (quatro mil) 

quotas no valor unitário de R$10,00. 

TERCEIRA — Com as alterações correntes o capital social que é de R$80.000,00, fica demonstrado 

conforme quadro abaixo: 

Nome do sócio N° Quotas Vir unitlquota(RS) Total (R$) Part.(%) 

GENIVALDO RIOS 4.000 10,00 40.000,00 50,00 

GEOVALDO RIOS 	 i' 4.000 10,00 40.000,00 50,00 

TOTAIS 8.000 --------- 80.000,00 100,00 

QUARTA — A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

QUINTA — Fica incluído no objeto social a atividade de 4642-7/02 Comércio Atacadista de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

SEXTA — Devido a ajustes efetuados pelos Correios o endereço empresarial passa a ser: Rua Nilo 

Peçanha, no. 84, CEP 45.000-730, Bairro Centro, Vitória da Conquista - Bahia. 

SÉTIMA — O endereço do sócio GENIVALDO RIOS  passa a ser na Rua Nilo Peçanha, no. 84, 3° 

Andar, Apto. 302, Bairro Centro, CEP-45000-730, Vitória da Conquista. Estado da 

Bahia, e do sócio GEOVALDO RIOS,  passa a ser na Rua Nilo Peçanha, no. 84, 30  

Andar, Apto. 302, Bairro Centro, CEP-45000-730, Vitória da Conquista, Estado da 

Bahia. 

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação: 

GENIVALDO RIOS brasileiro, maior, solteiro, empresário, nascido em 18106/1966, 

residente e domiciliadó nesta 	de Vitória da Conquista, Estado da Balda, na Rua 

CONFERE COMO ORIGINAL 
EM 	/ 	/ 	 

iat 
;711 .1' im 
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CONFERE COMO ORIGINAL 
EM 

EL 2rt Ciel;ar de San !10 Monteiro 
07.101t9 

Comissào de Licilacão  

Nilo Peçanha, n°. 84, 3°. Andar, Apto. 302, Bairro Centro, CEP-45000-730, portador da 

cédula de identidade il.°. 03991401-15 expedida pela Secretaria da Segurança Pública do 

Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF sob a.' 385.469.655-87, e 

GEOVALDO RIOS,  brasileiro, maior. solteiro, empresário, nascido em 22 de outubro 

de 1975, residente e domiciliado nesta cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia 

na Rua Nilo Peçanha, n°. 84, 3°. Andar, Apto. 301, Bairro Centro, CEP-45000-730, 

portador da cédula de identidade n°. 07358198-40, expedida pela Secretaria da Segurança 

Publica do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF sob n°. 

879.765.605-49, únicos sócios da empresa RIO'S LIMP COMERCIO DE 

MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME.  com  sede na Rua Nilo Peçanha, n°. 84, 

Bairro Centro, CEP-45.000-730, Vitória da Conquista, Estado da Bahia, devidamente 

registrada na MM. Junta Comercial do Estado da Bahia JUCEB sob rf. 29202632517 por 

despacho de 03 de novembro de 2003, e alterações posteriores, devidamente inscritas no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídicas CNP., sob n° 05.959.255/0001-08. 

PEIMEIRA - A Sociedade gira sob o nome empresarial de RIO'S LIMP COMERCIO DE 

MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME.  

SEGUNDA - A Sociedade tem a sua sede na Rua Nilo Peçanha, n° 84, Bairro Centro, CEP 45.000-730, 

Vitória da Conquista, Estado da Bahia. 

TERCEIRA - O objeto social é: (4789-0/05) Comércio Varejista de Produtos de Limpeza; (4789-

0/05) Comercio varejista de Materiais de Conservação e Manutenção; Comércio Varejista 

de Descartáveis; Comercio Varejista de Produtos Saneantes domissanitários; (4772-5/00) 

Comercio Varejista de Produtos de Higiene e Cosméticos; (4759-8199) Comércio 

Varejista de Utilidades Domésticas; (4711-3/02) Comércio Varejista de Géneros 

Alimentícios; (4751-2/01) Comercio Varejista de equipamentos e suprimentos de 

informática; (4773-3/00) Comercio Varejista de artigos Médicos e Ortopédicos; (4761-

0/03) Comercio varejista de artigos de papelaria; (4754-7/01) Comercio Varejista de 

Móveis; (4755-5/02) Comercio Varejista de Artigos de Armarinho; (4755-5/03) 

Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho; (4789-0/99) Comercio Varejista 

de Escovas, Embalagens, Espanadores e Lanternas; 4642-7102 Comércio Atacadista de 

Equipamentos de Prpfeção IndividuaL(EP1). 

~panei  
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Comissão de Lona 

QUARTA - O Capital social é de R$80.000,00 (oitenta mil reais) divididos em 8_000 (oito mil) 

quotas no valor unitário de R$10,00(dez mais) cada uma, integralizadas em moeda 

corrente do Pais, subscritas conforme quadro abaixo: 

Nome do sócio N° Quotas l Vir unitiquota(R$) Total (R$) Part(%) 

GENIVALDO RIOS 4.000 10,00 40.000,00 50,00 

GEOVALDO RIOS 
I 

4.000 10,00 40.000,00 50,00 

1 	 TOTAIS 8.000 ----- 801)00,00 100,00 

QUINTA — A Sociedade iniciou suas atividades em 03 de novembro de 2003 e seu prazo é 

indeterminado. 

'XTA — As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, 

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão 

delas, a alteração contratual pertinente. 

SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio será restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integral izaçâo do capital social. 

OITAVA - A administração da Sociedade cabe aos sócios GENIVALDO RIOS e GEOVALDO RIOS  

com os poderes e atribuições de representá-la, em conjunto ou isoladamente, em todas as suas 

negociações, autorizado 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 corno onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem autorização dos 

outros sócios. 

NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas 

justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço do 

resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 

apurados. 

DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 

contas e designarão, ministrador(es) i 	do for o caso. 
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DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de 

"pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará Bras atividades 

com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 

dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução. verificada em balanço especialmente 

levantado. 

Parágrafo único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação a seu sócio. 

• DÉCIMA TERCEIRA - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de 

exercer a administração da Sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, 

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 

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

DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia para o 

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam este instrumento de alteração contratual, 

em três vias. 

Vitória da Con ista - BA., 22 de julho de 2013. 

RO 	'PEREIRA COSTA CARVALHO 
CPF-579.934.505-96 
RG-3.848.818 SSP/BA 

\- 
JOSE ALP 	DO mA)amo DE CARVALHO 

CPU-344.433.985-29 	 - Junta Comercial do Estado da Bahia 
RG-16.I04 CRC/BA. 	
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FICIAL 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

a partir de 02 de janeiro de 2019 e revogando todas as disposições em contrário. 

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

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 20.034, DE 07 DE JANEIRO DE 2020.  

Vitoria 	t tonou:sia - Bahia 
A I El) 	E  E 	E titilo 2 it-11 

tituta iif 	 du 2020 
'arpoa t•ii  I de f,78 

Nomeação (Faz). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, e 
nos termos da Lei Complementar n° 1.786, de 2011, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeada, FABRICIA PICHEMEL AMORIM CASTRO, inscrita na OAB/BA 
sob o n. 23.458, cargo Procurador Jurídico X, cargo de provimento comissionado, 
pertencente à estrutura administrativa da Procuradoria Geral do Município- PGM, 
remunerado pelo símbolo CC-III. 

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

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

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N° 20.035, DE 07 DE JANEIRO DE 2020.  

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

O PREFEITO MUNICIPAL 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: 

dom.pmvc.ba.gov.br  
Documento assinado digitalmente conforme MP n•2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil 

Art. 	1° Art. 	1° 	Fica 	instituída 
Secretaria Municipal de Administração, 
Lei Federal n°  8.666, de 1993, 
de 2002, e no Regime Diferenciado 
34 da Lei Federal 12.462, de 
junho de 2020. 

Art. 2° São designados integrantes 
anterior, os servidores públicos 
permanente e comissionados: 

I — São membros titulares: 

DIÁRIO_ Vitória tia Conquista • Bahia 
Anu 11 	Etlit,tio 2 541 
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de Licitação, vinculada a 
licitações previstas na 
na Lei Federal 10.520, 

nos termos do caput do art. 
de janeiro de 2020 a 30 de 

de que trata o artigo 
pertencentes do quadro 

n,- 
o  

OFICIAL 
VITORIA DA CONQUISTA 

a Comissão Permanente 
destinada a processar 

na modalidade pregão, prevista 
de Contratação — RDC, 

2011, pelo período de 01 

da Comissão Permanente 
abaixo relacionados, entre 

COMISSÃO 
Nome Matricula Secretaria 
Presidente: Elbert Cleber de 
Santana Monteiro 

147279 SEMAD 

1° Relatora: Meg de Sousa 
Marques 

186444 SEMAD 

2° Relatora: Lara Betânia 
Lelis Oliveira 

014070 SEMAD 

II — São membros suplentes: 
Suplentes Matricula Secretaria 
Luciana Rosa França 049268 SEMAD 
Manoel Messias Bispo da 
Silva 

027116 SEMAD 

Victor Moreira Santos 138571 SEMAD 
Lucio Oliveira Maia 134916 SEMAD 
Diego Ferreira Salgado 148054 SEINFRA 
Ermita Rocha Oliveira 079001 SEMOB 
Adson Santos Carvalho 148760 SEMAD 
Daniella Oliveira Santos 140940 SECTEL 
Iara Amaral Martins 026010 SESEP 
Marilia Novaes de Sousa 151756 SESEP 
Graziele Silva Santana 198175 SECOM 
Nildete Bonfim Xavier 242018 SEFIN 
Valdeci Ferreira dos Santos 031172 GAC 
Elaine Dutra dos Santos 
Santana 

139780 GAC 

Rita de Cassia Silva Brito 243109 SEMMA 	 k c4 
Cristiane Souza Almeida 140959 SEMMA 	 rl.t'' 

4e,... 

dom.pmvc.ba.gov.br  
Documento assinado assinado digitalmenteconforme MP n.2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira. ICP 8147) -:..i 
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Jasiel Costa de Santana 135920 SEMOB 
DulcIneia Carvalho de 142722 SEMDES 
Oliveira 
Augusto Jorge José Leal 244400 SEMDES 
Carla Alexandra Menezes 143346 SEINFRA 
Santana 
Elvira de Fatima Tourinho 029178 SEGOV 
Silva Monteiro 
Carlos Cesar Souza Prado 165412 SEMAD 
Antissonio Guedes Leite 130732 SEMAD 
Marcos Araújo Higino 130759 SEMAD 
Diego Lima de Andrade 148615 SEMAD 
Sousa 
Marcelo Almeida Figueiredo 015913 SEMAD 
Pereira 

Art. 3° A designação dos integrantes da Comissão Pe manente de Licitações ora 
instituída é feita sem prejuízo de suas atribuições normais Junto às Unidades em que 
trabalham, sendo que perceberão Gratificação de Condição Especial de Trabalho 
(GCET) cujo valor mensal não poderá exceder R$ 800,00 (oitocentos reais). 

Parágrafo único. A gratificação referida no caput será calculada por meio da fórmula 
prevista no Anexo 1 deste Decreto, observado os limites estabelecidos no artigo 3° e 
parágrafo único da Lei Municipal n°  1.396, de 2007. 

Art. 4° A Unidade Requisitante responde perante o Gabinete do Prefeito e a Secretaria 
Municipal de Finanças e Execução Orçamentária, e ao Egrégio Tribunal de Contas dos 
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. 

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

Art. 6° Os integrantes da Comissão que participarem de cursos de treinamento e 
aperfeiçoamento em licitações públicas poderão ser convocados para atuar como 
pregoeiros na modalidade presencial. 

Art. 7° Os servidores de que trata este decreto tem seus atos, praticados desde 01 de 
janeiro de 2020, convalidados. 

Art. 8° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos a 

dom.pmvc.ba.gov.br  
Documento assinado dg fralmente conforme MP n° 2.200.2/2007 de 24/08/2001, que Institui ainfra-estrutura de Chaves Publicas OrasIlelra . ICP Brasil 

partir de 01 de janeiro de 2020, 

Vitória da Conquista, 

A fórmula a que se refere o artigo 

GCET = Gratificação de Condição 
TML = Total Mensal de Licitações; 
TLP = Total Mensal de Licitações 
VMR = Valor Mensal a Receber 

DECRETO N° 
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sendo revogadas as disposições 

Bahia, 07 de janeiro 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

ANEXO I 
3°, parágrafo único, deste 

VMR -2•QF--T--X TLP 
TML 

Especial de Trabalho 
Atas de Dispensa e Inexigibilidade 

por Participante 

20.036, DE 07 DE JANEIRO 

Dispõe sobre a nomeação da Equipe Técnica para Monitoramento e Avaliação do 
Plano Municipal de Educação Lei n° 2.042/15 de 26 de junho de 2015 e alterada pela 
Lei n° 2.108 de 11 de outubro de 2016 do Município de Vitória da Conquista - BA, e dá 
outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere o Art. 74° da Lei Orgânica do Município, 
atendendo os dispostos no Art; 5°, Art. 6°, parágrafo 2° e Art. 7° da Lei n° 2.042/2015 e 
no Art. 7°, parágrafo 3° da Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educação (PNE), 

DECRETA: 

Art.1°- Fica designada a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação (ETMA) do 
Plano Municipal de Educação, composta pelos seguintes membros: 

Metas Articuladores Grupo de Trabalho 
Meta 1 - Educação Infantil • Ronilda da Silva Rodrigues 

Oliveira 
Júlia Alves Santos Castro 
Marina Mercês Antunes 

Meta 	2 	- 	Ensino 
Fundamental 

• Poliana da Silva Silveira / 
CAE 

Nilma Costa dos Santded 
Silva 	 .(p.. .-- 
Juliana Brito Borges Pis 

Meta 3 - Ensino Médio • Paulo Marinho dos Santos 
/ NTE20 

-- 
• Veruska Anacirema Safftort 
da Silva 	

a, 

dom.pmvc.ba.gov.br 	 0 	., ',..t.  
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24 de agosto de 2018. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 18.846, DE 24 DE AGOSTO DE 2018.  

Vitória da Conquista - Bahia 
Ano 11 — Edição 2.195 

sexta. 24 de agosto de 2018 
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Exoneração (Faz). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica exonerado, JONAS SOUZA SALA, do cargo de Secretário Municipal de 
Administração, cargo de provimento comissionado, pertencente á estrutura 
administrativa da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD. 

a. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
24 de agosto de 2018. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 18.847, DE 24 DE AGOSTO DE 2018.  

Nomeação (Faz). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

t. 1° Fica nomeado, interinamente, KAIRAN ROCHA FIGUEIREDO, para o cargo de 
cretário Municipal de Administração, cargo de provimento comissionado, 

pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração — 
SEMAD, remunerado pelo símbolo CC-I. 

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário. 

dom.pmvc.ba.gov.br  
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Vitória da Conquista, Bahia, 
24 de agosto de 2018. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 18.848, DE 24 DE AGOSTO DE 2018.  

Nomeação (Faz). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica nomeado, JONAS SOUZA SALA, para cargo de Secretário Municipal de 
Finanças e Execução Orçamentária, cargo de provimento comissionado, pertencente à 

Aãtrutura administrativa da Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária 
WEFIN, remunerado pelo símbolo CC-I. 

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
24 de agosto de 2018. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 18.849, DE 24 DE AGOSTO DE 2018.  

Delegação (Faz). 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, 

CRETA: 

Art. 1° Ficam delegadas ao Secretário Municipal de Finanças e Execução 
Orçamentária de Vitória da Conquista JONAS SOUZA SALA, portador da cédula de 
identidade 01.033.188-36, SSP/BA, e com CPF/MF sob o n ° 071.105.375-87, 
conjuntamente com a Coordenadora do Departamento do Tesouro do Município de 
Vitória da Conquista. ROSA CRISTINA ALVES ATAIDE , portadora da cédula de 
identidade n° 02232048 2OSSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n° 381.794.745 34, a 

dom.pmvc.ba.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUIgAcieber de sanïoa  monten 
SEMAD - GERÊNCIA DE COMPRAS 	 Mat. 07.1470-9 

Comissão de 010 
/4- COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO 

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO 

Local (Setor) SEMAD - Gerência de Compras 

Protocolo (Nº) 18210/2020 

Data e hora 07/04/2020 09:58:26 

Texto de envio 
Contratação da empresa RIO'S LIMP COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. 

( 

. .-- ) 
Elbert Clave de Santana Monteiro 	 SEMAD - Gerência de Compras 

II

Responsável pelo envio 	 Responsável do Setor 

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS 

Descrição Detalhamento do Protocolo 

Comunicação Interna 
Contratação da empresa RIO'S LIMP COMÉRCIO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. 
SEMAD 
Elbert Cleber de Santana Monteiro 

Encaminhamos o referido processo a Procuradoria 
Geral do Município para análise e emissão de Parece 
Jurídico. 

       

 

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 Nº: 
	

Data/Hora de origem: 
18210/2020 
	

07/04/2020 09:58:26 

Local (Origem): 
	

Local (Destino): 
SEMAD - Gerência de Compras 

	
PGM - Procuradoria Geral 

  

       

 

Resp. (Recebimento) 

  

PGM - PROCURADORIA GERAL 

  

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

   



Bbert Cleber de FSagtana Monteiro 
Mal 0744727.9 

Comissã de Licitação 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO SICAD 

No: 001718/2015 

DADOS DO FORNECEDOR 

• Nome/Razão Social RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 

CNPJ 05.959.255/0001-08 

Endereço RUA NILO PECANHA, 84 - CENTRO - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000730 

FINALIDADE DO CERTIFICADO 

Certificamos que o(a) Fornecedor(a) RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP encontra-se 
devidamente cadastrado(a) no SISTEMA DE CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES/SICAD do poder Executivo 
Municipal, conforme Artigo 34 da Lei número 8.666 de 21 de Junho de 1993 e regulamentado pelo Decreto 
Municipal número 14.872 de 28 de dezembro de 2012. 

*Certidão Válida até: 25/05/2020 

Vitória da Conquista, 07/04/2020 10:41:02 

Carlos 
Mat. 

1 Sousa Prado 
ar 6541-2 

n 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
Procuradoria Geral do Município 	EIb  

Procuradoria de Licitação 	 Mat. 07-14y9 
COMISSá0 Li nage 

PARECER N2  029/2020 

PROCESSO N° 18.210/2020 
ÓRGÃO ASSESSORADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GERÊNCIA 
DE COMPRAS 
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD) 
ASSUNTO: Contratação direta, por dispensa de licitação, de ÁLCOOL EM GEL 702  GL para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavirus, conforme art. 4° da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 
CONIRATAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70° GL. DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 4° DA LEI Nº 13.979, DE 
2020. 
I - Contratação direta, mediante dispensa de licitação, de 
ÁLCOOL EM GEL 70° GL para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. 
II - Admissibilidade. Hipótese de licitação dispensável prevista no 
art. 4° da Lei n° 13.979, 2020. 
III - A contratação deve limitar-se ao atendimento da emergência 
decorrente da necessidade de combate ao coronavírus. 
IV - Dispensa da elaboração do estudo preliminar, de posturas 
voltadas para o gerenciamento de risco na fase de contratação e de 
minuta de contrato. 
V - Possibilidade de projeto básico simplificado. 
VI - Pelo prosseguimento, com observância do constante no 
presente parecer. 

I - RELATÓRIO  
1. Por despacho do Presidente da Comissão Especial de Licitação, Sr. Elbert Cleber de 

Santana Monteiro, dando prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a 
este órgão de assessoramento jurídico o presente processo para análise da contratação 
direta, por dispensa de licitação, de ÁLCOOL EM GEL 702  GL para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, conforme art. 4° da Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

2. Pretende-se a contratação de empresa para aquisição de álcool em gel 70% (p/p) 
antisséptico a ser utilizado para limpeza, desinfecção de superfícies fixas, assepsia 
das mãos conforme apresentadas no Termo de Referência. 

3. Instruem os autos os seguintes documentos: 
a. Solicitação da Contratação, conforme C.I n° 128/2020 (f1.02); 
b. Termo de referência simplificado (fls. 08-09); 

Rua João Pessoa, n° 253, Térreo - Centro. 
Fone: (77) 3429-3161/3162 
Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  

#8c128e218 03fd-477b-aba1 c0970CitildOc 



pg. VITÓRIA DA 
CONQUISTA 
MAIS PERTO DE VOCÊ 

PREEE -F,ipA 

Página 2 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUIWcieher de sentai])  Mon teiro  

Procuradoria Geral do Município 
Procuradoria de Licitação 	

Mat. 0714727.9 
Omino de Lícita* 

c. Declaração de adequação de despesa (fl. 10); 
d. Proposta de preço da empresa RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE 

LIMPEZA LIDA (fl. 12); 
e. Pesquisa de Preço, realizada no Painel de Preços e no Portal Banco de Preços, 

do Instituto Negócios Públicos (fls. 13-15); 
f. Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal-Trabalhista 

e Qualificação Técnica da empresa RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA LTDA(fls. 16-44); 

g. Ato de nomeação da Comissão Permanente de Licitação (fls. 45-46); 
h. Ato de nomeação do Secretário Municipal de Administração (fl. 47); 
i. Certidão do SICAD da empresa RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE 

LIMPEZA LIDA (fl. 50). 
4. A presente manifestação jurídica limitar-se-á a análise do arquivo em PDF 

"ATA_P18210_1.PDF" juntado ao GEP n2  18.210/2020 pelo servidor Roberto da Silva 
Modesto, em 07 de abril de 2020, às 11:30:41, contendo 50(cinquenta) folhas. 

5. É o relatório. 
6. Preliminarmente, oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento 

jurídico é feito nos termos do art. 38, Parágrafo único, da Lei n2  8.666, de 21 de junho 
de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em 
si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o 
princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas 
pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando de contratação 
direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise do processo. 

II — FUNDAMENTAÇÃO  
II.A — Da dispensa de licitação para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 

7. A Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de março de 2020, que o 
coronavírus, responsável pela doença catalogada como COVID-19, espalhou-se por 
diversas partes do mundo, a ponto de tal situação merecer ser caracterizada como 
uma pandemia. No Brasil, já há vários casos e a totalidade do território nacional já foi 
considerada em situação de transmissão comunitária, aquela em que não é mais 
possível rastrear a origem da contaminação. Tal realidade favorece o aumento 
drástico do contágio virai e dificulta o combate à situação pandêmica. 

8. Com isso, os governos federal, estaduais, distrital e municipais têm adotado severas 
medidas de combate à transmissão do coronavírus, almejando que, assim, os danos 
causados pela COVID-19 à saúde da população e à economia da nação brasileira 
sejam o menor possível. Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

9. Uma das medidas previstas no mencionado diploma legal é a excepcional hipótese de 
contratação de bens, serviços e instintos sem licitação, nos casos em que o objeto 
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contratado tiver como finalidade o combate ao coronavírus. O art. 4® da Lei re 13.979, 
de 2020, prevê que a licitação é dispensável nesses casos com o seguinte texto: 

Art. V 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 de que trata esta Lei. 
§ 12  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é 
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus. 
§r Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta 
Lei serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico 
na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações previstas no § 32  do art. 8® da Lei n2  
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número 
de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 
valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. 
§ 32  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de 
bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 
declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com 
o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de 
única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. 

10. Também, a Lei Municipal n2  13.292, de 06 de abril de 2020, que declarou o Estado de 
Calamidade Pública no município de Vitória da Conquista, prevê no artigo 62  a 
dispensa de licitação para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPIN), in verbis, 

Art. 62  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, nos termos da Lei Federal n213.979, de 06 de fevereiro 
de 2020, alterada pela Medida Provisória 926, de 2020, 

11. Trata-se de hipótese de contratação direta temporária e destinada a uma política de 
saúde pública específica, o enfrentamento da emergência decorrente do coronavírus. 
Passado todo esse contexto de combate à transmissibilidade do referido vírus, esse 
caso de dispensa de licitação não poderá mais ser aplicado. Ou seja, o art. V acima 
transcrito é uma norma de vigência temporária, nos termos do art. r da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Sua vigência está vinculada ao estado de 
emergência decorrente do coronavírus. Na presente situação, ainda vigora 
atualmente a mencionada situação de urgência, de modo que a norma acima 
transcrita ainda se encontra vigente, motivo pelo qual a Administração pode seguir 
seus preceitos e contratar sem licitação. 

12. É licito dizer que a aplicação escorreita da contratação direta em análise exige a 
presença de alguns requisitos de ordem temporal, material e procedimental (formal). 

Rua João Pessoa, n2  253, Térreo - Centro. 
Fone: (77) 3429-3161/3162 
Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  

#8618c218-03fd 477b-aba1-c09700J41d0c 



Página 4 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA wert CIOS de Sana aro 

Procuradoria Geral do Município 	 Mal07.k1127-9 
Procuradoria de Licitação 	 Comissá6-(Fájcilaçáo 

Quanto ao temporal, é a já mencionada emergência em decorrência do coronavírus 
(item 7). Os requisitos procedimentais serão analisados no tópico seguinte, pelo que 
passamos à análise dos requisitos materiais. 

13. A exigências de ordem material dizem respeito à configuração dos fatos geradores da 
dispensa prevista no art. 42  da Lei nQ 13.979, de 2020. Os elementos que caracterizam 
tais fatos geradores foram listados no art. 42-B do mesmo diploma legal, que diz: 

Art. 4e-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta 
Lei, presumem-se atendidas as condições de: 
I - ocorrência de situação de emergência; 
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e 
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da 
situação de emergência. 

14. Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é preciso que: 
a) vigore a emergência de combate ao coronavírus (temporal); b) haja necessidade de 
atendimento imediato para o enfrentamento do vírus; c) estejam em risco em 
decorrência do coronavírus pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e 
outros bens públicos ou particulares; e d) limitação da contratação ao necessário para 
o atendimento da emergência. 

15. Embora a norma transcrita fale que esses elementos são presumidos, deve o gestor 
tomar o cuidado de expor nos autos cada um desses requisitos. Assim, para 
possibilitar a identificação de tais requisitos, a justificativa simplificada juntada aos 
autos deverá responder aos seguintes questionamentos: 

a. A Lei 13.979/20 está em vigor? 
b. Porque o insumo ou serviço que se pretende contratar é no contexto da 

contenção da crise? 
c. Que riscos a falta do insumo ou serviço que se pretende contratar trará a é 

segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares, no contexto da contenção da crise? 

d. A contratação, considerando o quantitativo e o prazo do contrato, conforme o 
caso, está limitada à parcela necessária ao atendimento da situação de 
emergência? 

16. Consta dos autos, a presença de fundamentação e o preenchimento parcial dos 
requisitos materiais da dispensa. Assim, deverá à Unidade Solicitante juntar aos autos 
do processo justificativas aos questionamentos "c" e "d" do item 15 deste parecer. 

11.13 — Dos requisitos procedimentais da dispensa e da instrução do processo 
17. A Lei n° 13.979, de 2020, é um diploma específico e destinado ao enfrentamento de 

uma situação temporária e excepcional. Desse modo, sua aplicação ocorre nas 
situações extraordinárias destinadas ao combate ao coronavírus e sua interpretação 
deve sempre estar focada nessa finalidade, de modo que eventuais entraves legais ao 
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enfrentamento da pandemia atualmente vivida devem ser superados sob pena de um 
mal maior à saúde da população brasileira. 

18. Focada nesse intuito de atender às demandas de combate à transmissibilidade do 
coronavirus, assim como aos efeitos da doença COVID-19, a Lei n9  13.979, de 2020, 
simplificou consideravelmente o procedimento de contratação, afastando, total ou 
parcialmente, a aplicação de alguns institutos exigidos pelo regime geral de 
contratação pública, previsto na Lei n9  8.666, de 1993. Ou seja, no aspecto 
procedimental, deve-se recorrer à Lei n2  8.666, de 1993, nas contratações por dispensa 
de licitação destinadas ao enfrentamento do coronavirus apenas naquilo que não 
conflite, expressa ou implicitamente, com o procedimento e com a finalidade 
premente de proteção da saúde, previstos na Lei n2  13.979, de 2020. 

19. Nessa linha, apontamos que a Lei de Combate ao Coronavírus expressamente 
simplifica o procedimento de contratação por dispensa de licitação nos seguintes 
pontos: 

a. Dispensa da elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e 
serviços comuns (art. 42-C); 

b. O gerenciamento de risco não é exigido na fase da contratação, mas apenas na 
execução do contrato (art. 49-D); 

c. Aceitação de projeto básico simplificado, o qual contenha os elementos 
previstos no art. 4-E, § 12  da Lei em comento; 

d. Possibilidade de, excepcionalmente, o gestor dispensar, mediante justificativa, 
a estimativa de preço exigida pelo 9 12, inciso VI, do art. 4-E da Lei n2  13.979, 
de 2020; e 

e. Dispensa da apresentação dos documentos relativos à habilitação, 
excepcionalmente e mediante justificativa, nas situações em que houver 
restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, ressalvadas as 
habilitações relativas à regularidade com a Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no art. 72, inciso XXXIII, da Constituição (trabalho 
de menores) (art. 49-F). 

20. O caso dos autos, no entanto, é de compra imediata e integral, sem obrigações futuras 
(pronta entrega), conforme contato com o Coordenador de Material e Patrimônio, o 
que, nos termos do art. 32, § 12, autoriza a Administração a dispensar a exigência dos 
requisitos de habilitação. Desse modo, não há que se falar em exigência de 
regularidade fiscal e trabalhista, assim como dos demais requisitos da habilitação. 
Apesar de ser dispensado tais documentos de regularidade, a empresa RIOS LIMP 
COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LIDA apresentou toda a documentação 
fiscal-trabalhista regular, conforme consta às fls. 19, 24, 34-37. 

21. Da análise das regras acima citadas, verifica-se que a Lei n° 13.979, de 2020, não 
excetuou a aplicação do art. 26 do procedimento de contratação por dispensa de 
licitação para o enfrentamento da emergência em decorrência do coronavirus. Assim, 
também devem ser observadas as disposições do art. 26 da Lei Geral de Licitações, 
que assim preconiza: 



P 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUIS  

Procuradoria Geral do Município 
Procuradoria de Licitação 

ina 6de 9 1 1.1 w/ Webercie San na Monteiro 
rs 	Mai 07.147 -9_, 

Comissão 	itSào 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso RI 
e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 
25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do 
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro 
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos. 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 
com os seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique 
a dispensa, quando for o caso; 
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III - justificativa do preço; 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados. 

22. Com isso, o procedimento de contratação por dispensa de licitação para o combate ao 
coronavírus deve ainda respeitar as seguintes etapas: a) ratificação do 
reconhecimento da dispensa pela autoridade superior, observados os requisitos 
materiais apontados no tópico anterior deste parecer; b) publicação do ato de 
dispensa no órgão de imprensa oficial; c) razão da escolha do fornecedor; e d) a 
justificativa do preço contratado. Quanto aos demais requisitos previstos no art. 26 
acima transcrito, entendemos que ou foram afastados pela Lei n° 13.979, de 2020, ou 
não se aplicam à hipótese de contratação ora analisada. 

23. Quanto à publicação do ato de reconhecimento da dispensa, ressaltamos que a Lei n° 
13.979, de 2020, impõe uma SUPERPUBLICIZAÇAO da dispensa de licitação para 
combate ao coronavirus, pois, além da publicidade do art. 26 da Lei n° 8.666, de 1993, 
é exigida a disponibilização dessa espécie de contratação no sítio oficial do órgão 
contratante, devendo constar aí os elementos exigidos pelo § 3° do art. 8° da Lei de 
Acesso à Informação (Lei n° 12.527, de 2011) e mais: a) o nome do contratado; b) o 
número de sua inscrição junto à Receita Federal do Brasil (CNPJ); c) o prazo 
contratual; d) o valor do contrato; e e) o processo de contratação ou aquisição (art. 4°, 
§ 2°, da Lei n° 13.979, de 2020). 

24. Em relação à justificativa do preço, ressaltamos que ela não se confunde com a 
estimativa de preço prevista, que, em regra, deve constar no projeto básico 
simplificado, conforme exigência do art. 4.2-E, § 1°, inciso VI, da Lei n° 13.979, de 2020. 
Tal estimativa tem significativa utilidade para os casos de licitação, mas nas situações 
de contratação direta, embora se trate de uma prática salutar, sua exigência pode ser 
mitigada, sobretudo numa situação de crise como a ora enfrentada. Por isso, 
inclusive, que o § 2° do citado art. 4°-E dispensa a estimativa de preço em casos 
excepcionais. Já a justificativa de preço não é dispensada, pois ela se refere ao próprio 
preço definido concretamente no contrato. Assim, a Administração deve, 
minimamente, justificar os preços contratados, inclusive com a indicação da 
excepcionalidade da situação, que fundamenta eventuais preços elevados. 
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25. Ainda sobre a justificativa do preço, importante mencionar que o § 3° do art. 4°-E da 
Lei n° 13.979, de 2020, desvincula o preço estimado do preço contratado, autorizando 
expressamente a Administração a contratar valores superiores ao estimado em 
decorrência das oscilações de mercado, tudo mediante justificativa nos autos. 

26. Compulsando os autos encaminhados a esse órgão de assessoramento jurídico, 
verificamos que constam: a) Solicitação da Contratação; b) Projeto Básico Simplificado 
— PBS; c) pesquisa de preço de mercado; d) despacho de motivação da situação de 
enfrentamento ao coronavírus; e) e Declaração de Disponibilidade Orçamentária — 
DDO. 

27. Quanto ao projeto básico simplificado, cabe avaliar se ele preenche os elementos 
determinados pelo § 14  do art. 4-E da Lei n° 13.979, de 2020: 

Declaração do objeto CONSTA 

Fundamentação 	simplificada 	da 
contratação 

CONSTA 

Descrição 	resumida 	da 	solução 
apresentada 

CONSTA 

Requisitos da contratação CONSTA 

Critérios de medição e pagamento NÃO SE APLICA ÀS AQUISIÇÕES 

Estimativa dos preços CONSTA 

Adequação orçamentária CONSTA 

28. O Projeto Básico Simplificado (PBS) juntado aos autos, apesar de se tratar de 
documento extremamente técnico, cuja avaliação cabe, em última instância, ao 
próprio órgão assistido, ele parece conter parcialmente as previsões necessárias, 
motivo pelo qual, recomendamos que à Unidade Requisitante que proceda com a 
complementação à justificativa apresentada, conforme apontado no item 16. 

29. No que pese à escolha do fornecedor, a Unidade Solicitante justifica que a escolha do 
pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada. A empresa RIO'S 
LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNP.' n° 
05.959.25510001-08 é detentora de menor preço e foi declarada vencedora do presente processo. 
Ocorre que a proposta apresentada foi tão somente cotejada com a Pesquisa de Preço 
(ou seja, com preços de outros órgãos públicos), neste sentido, sugerimos à Unidade 
Requisitante que colacione aos autos as cotações com outros pretensos fornecedores, V 
caso estes existam. Na ausência de outras cotações de fornecedores, sugerimos ainda 
a juntada aos autos de justificativa apresentando as tentativas da Administração na 

Rua João Pessoa, n° 253, Térreo - Centro. 
Fone: (77) 3429-3161/3162 
Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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Procuradoria de Licitação 	 Comissão de Licdação' 

busca de fornecedores à satisfação do interesse da Administração, motivando 
adequadamente à escolha do fornecedor. 

30. A Administração apresentou a justificativa do preço, o que atende a legislação de 
referência, pelo que o processo não merece reparo quanto a esse ponto, conforme art. 
26, Parágrafo único, ILI, da Lei n2  8.666, de 1993. Entretanto, conforme descrito acima, 
em referência à razão da escolha do fornecedor, essa deverá ser devidamente 
justificada no caso em tela. 

31. Os documentos de habilitação exigidos pelo art. 27 da Lei n2  8.666, de 1993, foram 
juntados aos autos, razão pela qual o processo atende os requisitos da legislação 

32. Além disso, a Unidade Requisitante deverá proceder com a consulta no Cadastro 
de Empresas titia:lesmas e Suspensas -CEIS, o Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ e o sítio oficial do Tribunal 
de Contas da União, com o objetivo de verificar se há impedimento para a 
contratação da empresa selecionada. 

33. Como já dito, área competente carreou ao processo a Declaração de Disponibilidade 
Orçamentária à fl. de n2  10. 

34. Por fim, o processo deve seguir o seu curso, passando pela ratificação da autoridade 
superior e as consequentes publicações no órgão da imprensa oficial e no sítio 
eletrônico oficial da entidade contratante, observadas as exigências do art. 82, § 3°, da 
LAI e do § r do art. 40  da Lei n° 13.979/2020. 

II.0 — Da dispensa do instrumento de contrato 
35. A Lei n° 13.979, de 2020 traz algumas disposições acerca dos contratos 

administrativos assinados com o objetivo de fazer o enfrentamento à crise do 
coronavírus. No entanto, nenhum dos dispositivos ali indicados se aplicam ao caso 
telado, pois a hipótese aqui vertida é de aquisição de ÁLCOOL EM GEL para entrega 
imediata e sem obrigações futuras. Trata-se de ajuste de execução instantânea. 

36. Esses contratos prescindem do instrumento contratual formatado nos termos do art. 
55 da Lei n2  8.666, de 1993. De acordo com o art. 62, § 42, da citada Lei Geral de 
Licitação, o instrumento de contrato pode ser substituído por outra espécie de 
documento simplificado, independentemente do valor do negócio, nas situações de 
aquisição com entrega imediata e integral sem que haja obrigações futuras. Diz o 
texto legal: 

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de 
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e 
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites 
destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em 
que a Administração puder substituí-10 por outros instrumentos 
hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou ordem de execução de serviço. 
(...) 

1 

cé 
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§ 22  Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autorização 
de compra", "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos 
hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. 
(...) 

§ 42  É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição 
prevista neste artigo, a critério da Administração e 
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega 
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações hauras, inclusive assistência técnica. 

37. Vê-se com isso que a minuta de contrato justificadamente não consta do processo em 
análise, já que a compra ora desejada pela Administração é para entrega imediata e / 
integral, sem previsão de qualquer obrigação futura, aplicando-se, subsidiariamente, 
o art. 62 da Lei 8.666/93. 

III — CONCLUSÃO  
35. Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade 
jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, 
econômicos e financeiros, que escapam à análise desse órgão de assessoramento jurídico, 
podendo o processo de contratação produzir os efeitos jurídicos pretendidos, após a área 
técnica observar os apontamentos tecidos ao longo deste parecer, nos termos do Parágrafo 
único do art. 38 da Lei n2  8.666, de 1993. 
36. Retomem os autos à Secretaria Municipal de Administração (SEMAD). 

Vitória da Conquista - BA, 07 de abril de 2020. 

Edimário Freitas de Andrade Júnior 
Agente Administrativo 

Mat. 19.820-5 

Átila Carvalho Ferreira dos Santos 
Procurador Municipal 

OAB/BA 14.706 

Rua João Pessoa, n° 253, Térreo - Centro. 
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pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinatura gerado em 07/04/2020 às 17:43:48 (GMT -3:00) 
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PARECER N° 029_2020 FORNECIMENTO ALCOOL EM GEL COVID-19.pdf 
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se* 
Assinaturas (2) 

v Edimario Freitas de Andrade Junior (Participante) 
Assinou em 08/04/2020 às 07:21:08 (GMT -3:00) 

v Atila Carvalho Ferreira dos Santos (Participante) 
Assinou em 07/04/2020 às 17:48:25 (GMT -3:00) 

Histórico completo 

*Jata e hora 	 Evento 

07/04/2020 às 17:43:49 

(GMT -3:00) 

07/04/2020 às 17:48:25 

(GMT -3:00) 

08/04/2020 às 07:21:08 

(GMT -3:00) 

Atila Carvalho Ferreira dos Santos solicitou as assinaturas. 

Atila Carvalho Ferreira dos Santos E-mail atila advogado©hotmail.com, 

IP: 45.164.97.54 assinou. 

Edimario Freitas de Andrade Junior E-mail edimariofreitasjr@gmail.com, 

IP: 191.45.69.32 assinou. 
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OR AMEN ATIVIDADE ELEMENTO FR O ( F6iistVvIsãO07:1./1  O (R$) 
T RIA 1545100791. 4.4.90.51.00 
2501 102 - 	Obras 	e 00 1.000.000,00 0,00 

Instalações 
1545100741. 4.4.90.51.00 

2501 011 - 	Obras 	e 00 0,00 1.000.000,00 
Instalações 

TOTAL DO ÓRGÃO 	 1.000.000,00 1.000.000,00 
TOTAL GERAL R$ 1.000.000,00 

DECRETO N.° 20.251, DE 06 DE ABRIL DE 2020.  

clara Calamidade Pública para fins de prevenção e enfrentamento à epidemia 
causada pelo COVID-19 e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso III e XI, da Lei Orgânica do Município, 
e nos termos da Lei Municipal 2.392, de 2020, 

DECRETA: 

Art. 1° Diante da existência de situação anormal em virtude do desastre classificado e 
codificado como Doença Infecciosa Virai - COBRADE 1.5.1.1.0, fica declarado 
ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA para fins de prevenção e enfrentamento à 
epidemia causada pelo COVID-19. 

et. 2° Em conformidade com o art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio 
de 2000, ficam dispensados para o exercício de 2020: 

I - o atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei Municipal n° 2.367, de 05 de 
dezembro de 2019, ajustados pela Lei Municipal n° 2.380, de 30 de dezembro de 
2019; 

II - a limitação de empenhos prevista no art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 04 de 
maio de 2000, e no art. 75 da Lei Municipal n° 2.367, de 05 de dezembro de 2019 — 
LDO 2020; e 

III - a atribuição de recursos estabelecida no art. 64-C da Lei Municipal n° 2.367, de 
05 de dezembro de 2019, e no inciso IV do art. 1° da Lei Municipal n° 2.380, de 30 de 
dezembro de 2019. 

Art. 3° Enquanto perdurar a situação de calamidade pública, ficam suspensos os 
prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70 da Lei Complementar n° 

dom.pmvc.ba.gov.br  
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101, de 04 de maio de 2000. 

Art. 4° Em decorrência do disposto no §2° do art. 78 da Lei 
afastada a vedação enunciada no caput do artigo. 

Art. 5° Poderão ser abertos créditos suplementares e especiais visando acorrer 
despesas necessárias ao enfrentamento da pandemia ocasionada pela infecção 
humana pelo coronavírus (COVID-19) e suas consequências. 

§1°. Para atender ao disposto no caput deste artigo poderão ser criadas fichas da 
despesa mediante créditos suplementares, conforme detalhamentos de categorias 
econômicas, grupos de natureza, modalidades de aplicação, elementos de despesas 
e fontes de recursos dispostos nos normativos pertinentes, visando reforçar as ações 

categorias de programação existentes no Orçamento Anual e seus créditos 
ncionais. 

§2°. Para acorrer às despesas resultantes das aberturas de créditos adicionais de que 
trata o caput deste artigo, poderão ser anuladas as dotações referentes às emendas 
adicionadas pelo Poder Legislativo ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 
investimentos no exercício de 2020, bem como serem utilizadas as origens indicadas 
nos incisos 1, e suas alíneas, e II do art. 8° da Lei Municipal n° 2.380, de 30 de 
dezembro de 2019. 

§3°. Os créditos adicionais abertos com recursos oriundos de anulações de dotações 
poderão indicar saldos orçamentários independentemente de fontes de recursos, 
desde que seja assegurada a execução financeira dos recursos legalmente 
vinculados a finalidades específicas para atendimento aos objetos de suas 
vinculações. 

It. Os créditos adicionais abertos conforme autorização do caput deste artigo não 
serão computados para efeitos do limite previsto no inciso I, alínea a do artigo 8° da 
Lei Municipal n° 2.380, de 30 de dezembro de 2019. 

§5°. A Autorização de que trata o caput deste artigo se estende às despesas fixas 
obrigatórias bem como outras despesas necessárias à manutenção dos serviços 
essenciais. 

Art. 6° 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, nos termos da Lei Federal n° 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, alterada pela Medida Provisória 926, de 2020. 

Art. 7° Os servidores públicos municipais poderão ser excepcionalmente convocados, 
independentemente de sua lotação, inclusive fora do horário de expediente, para 
cumprimento de atividades ou ações relacionados ao estado de calamidade de que 

dom.pmvc.ba.gov.br  
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trata essa Lei. 	 Oben Cisne( derena Monteiro 
Mat. 07. IMA 

Comissão de licitação 
§1° Ficam as Secretarias Municipais de Administração e de Transparência e Controle 
autorizadas a expedirem normas complementares para o cumprimento do disposto no 
caput desse artigo. 

§2° O servidor que recusar-se, sem motivo legal, a comparecer, quando convocado, 
estará infringindo norma disciplinar e deverá ter a sua conduta repreendida por sua 
chefia imediata, podendo inclusive ser encaminhado para comissão de processo ou 
sindicância administrativa disciplinar 

Art. 8° Poderão ser revogadas, sem aviso prévio, as cessões dos servidores públicos 
municipais a outras entidades para que seja possível o reforço das equipes 
• ignadas para o enfrentamento do estado de calamidade de que trata essa Lei. 

Art. 9° Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. 

Art. 10 . Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos até 31 de dezembro de 2020 e revogando todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
06 de abril de 2020. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

• 

dom.pmvc.ba.gov.br 	 (Q5 
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DA CONQUISTA -BAHIA 
Elbert Cleber 

CNPJ: 

COM 

	

de 	afana Monteiro 

	

Mat. 07 	472.7-9 
iLicitação 17" 	%. 

<a
PLANILHA 

FANTASIA: 

Endereço Bairro: 

Município CEP: 	 Telefone: 

A PREFEITURA 

fornecimento 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , em cumprimento às disposições legais, torna público o seu interesse em 

os materiais ou serviços abaixo especificados e convida-o a colar neste formulário os seus preços e condiçoes para 

dos mesmos. 

0 

Aquisição de Álcool - Gel 

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM U. MEDIDOR QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

ALCOOL GEL ALCOOL 70%, ANTI- SÉPTICO 
PARA AS MAOS - EMBALAGEM 1.000 ML 

UNIDADE 1.700 

VALOR TOTAL R$ 

OBS: O pagamento será realizado pela PMVC em até 30 dias, a partir da entrega da Nota Fiscal 

Local de Entrega: PMVC - PÇ JOAQUIM CORREIA, 55, CENTRO, VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 

ipados 

Banco 

Bancários: 

AG: 	 Conta: 
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CNPJ: 

k  
Cleber É Sptana Montes 

Mat9714727•9 
Comisság d? Lotação 

4"01 

ODiC 

Endereço 

Município 

A PREFEITURA 

fornecimento 

FANTASIA: 

Bairro: 

CEP: 

neste 

Telefone: 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , em cumprimento às 

os materiais ou serviços abaixo especificados e convida-o a colar 

dos mesmos. 

disposições legais, torna público o seu interesse em 

formulário os seus preços e condiçoes para 

Aquisição de Alcool - Gel 

1 

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM U. MEDIDOR QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

ALCOOL GEL ALCOOL 70%, ANTI- SÉPTICO 
PARA AS MAOS - EMBALAGEM 1.000 ML 

UNIDADE 1.700 

VALOR TOTAL R$ 

OBS: O pagamento será realizado pela PMVC em até 30 dias, a partir da entrega da Nota Fiscal 

Local de Entrega: PMVC - PÇ JOAQUIM CORREIA, 55, CENTRO, VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 

p
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Mat. 
Cornissão)e 

de Saniena Monteiro 
07.147-9 

(Ida* 

7 

til]: 
,,,Wj; 

i 54  tro  „4" 	 PLANILHA 

FANTASIA: 

Endereço Bairro: 

Município CEP: 	 Telefone: 

A PREFEITURA 

fornecimento 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , em cumprimento às disposições legais, torna público o seu interesse em 

os materiais ou serviços abaixo especificados e convida-o a colar neste formulário os seus preços e condiçoes para 

dos mesmos. 

Aquisição de Alcool - Gel 

1 
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM U. MEDIDOR QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

ALCOOL GEL ALCOOL 70%, ANTI- SÉPTICO 

PARA AS MAOS - EMBALAGEM 1.000 ML 

UNIDADE 1.700 

VALOR TOTAL R$ 

OBS: O pagamento será realizado pela PMVC em até 30 dias, a partir da entrega da Nota Fiscal 

Local de Entrega: PMVC - PÇ JOAQUIM CORREIA, 55, CENTRO, VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 

Dados 
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Elbert Cleber 

CNPJ: 
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4727•9 

ícitaçáo 
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j. 47 	.. 

/4  PA C ift 	 PLANILHA 

NOME FANTASIA: 

Endereço 	 Bairro: 

Município 	 CEP: 	 :: Telefone: ... 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , em cumprimento às dispcíçõesiegais, torna público o seu 
adquirir os materiais ou serviços abaixo especificados e convida-o a colar neste formulário os seus preços e condiçoes 
fornecimento dos mesmos. 

Aquisição de Alcool - Gel 

IP 

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM U. MEDIDOR QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

ALCOOL GEL ALCOOL 70%, ANTI- SÉPTICO 

PARA AS MAOS - EMBALAGEM 1.000 ML 

UNIDADE 1.700 

VALOR TOTAL R$ 

OBS: O pagamento será realizado pela PMVC em até 30 dias, a partir da entrega da Nota Fiscal 

Local de Entrega: PMVC - PÇ JOAQUIM CORREIA, 55, CENTRO, VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 
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A PREFEITURA 

fornecimento 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , em cumprimento às disposições legais, torna público o seu 
os materiais ou serviços abaixo especificados e convida-o a colar neste formulário os seus preços e condiçoes 

dos mesmos. 

de Alcool - Gel 

ÈSPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DO ITEM U. MEDIDOR QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

ALCOOL GEL ALCOOL 70%, ANTI- SÉPTICO 

PARA AS MAOS - EMBALAGEM 1.000 ML 

UNIDADE 1.700 353C0 SÇSSSCORD 

\ Miàfieke Ark IJ 4YJY1. 5c-kinin 	
VALOR TOTAL R$ Rci 

ii 
 r2:. r,r\ 
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(--T--N 
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OBS: O pagamento será realizado pela PMVC em até 30 dias, a partir da entrega da Nota Fiscal 

Local de Entrega: PMVC - PÇ JOAQUIM CORREIA, 55, CENTRO, VITÓRIA DA CONQUISTA - BA 
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Vitória da Conquista, 08 de março de 2020. 
Cl 029/2020 

A Sua Senhoria o Senhor 
Rodrigo Magalhães 
Coordenador Material e Patrimônio 

Prezado Senhor, 

Conforme solicitado infromamos demanda para aquisição de 
500 unidades de alcool gel de 11 para atender demanda de diversos 
setores da Secretaria Municipal de Finanças . 

Colocamos nos a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

• 

 

• Nildéte Bomfim Xavier 
Gerente Financeira e Administratiu 

Mat. 242111 - B 

Pç. Joaquim Correia. 55 - Centro 

Fone: (77) 3424-8542 

CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 

sefin@pmvc.ba.gov.br  

www.pmvc.ba.gov.br  
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Ca sáofip Licitação 

Vitória da Conquista, 09 de abril de 2020 

CI n° 134/2020 — SEMAD 

Ao Senhor 
Rodrigo Carvalho Magalhães 
Coordenador 
Coordenação de Material e Patrimônio/Gerência de Compras 

Prezado Senhor 

Solicitamos de V. S. , junto a Comissão de Licitação análise e providencias para contratação 
da pessoa Jurídica RIO'S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, 

111 	inscrita no CNPJ n° 05.959.255/0001-08, através de dispensa de licitação, para Contratação de 
empresa com vistas a aquisição de álcool em gel 70% (p/p) antisséptico a ser utilizado para 
limpeza desinfecção de superficies fixas, assepsia das mãos conforme apresentadas, neste 
Termo de Referência. Encaminhamos Termo de Referência, Protocolo do Processo aberto 
junto ao GEP, cujo número é 18210/2020, e demais documentos necessários para a referida 
contratação. 

Dotação orçamentária: 
Projeto Atividade: 2010 
Elemento: 33.90.30.00 
Subelemento: 309908 
Fonte de Recursos: 00 
Valor Previsto: O valor total de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais). 
Vigência: A compra realizada pela Secretaria Municipal de Administração é para entrega 
imediata e integral, aplicando o § 4° do Artigo 62 da lei 8666/93. 
Fiscal do Contrato: Thárcio Lopes Santos, Matrícula n° 24.430-5, Gerente do Almoxarifado. 

Roch. Fi 
unicip• 

iredo 
1 d wAdministração 

Kair 
Secretário de 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
Gerência de Compras 
CNPJ 14.239.578/0001 — 00 
Inscrição Estadual: Isento 
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CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
www.pmvc.ba.gov.br  

Elberl Cleber de SAR2na Monteiro 
Mat. 01,1,(27.9 

Comissão de icitação 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA 

Na qualidade de ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Administração, declaro que a despesa 
prevista está adequada à Lei n° 8.666/93, portanto incluída no Plano Plurianual — PPA, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual — LOA. 

A despesa prevista preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, 
especialmente quanto às normas dos artigos 16° e 17°. O impacto orçamentário-financeiro não ultrapassará os 
dois exercícios subsequentes (se o impacto ultrapassar dois exercícios subsequentes deverão ser observados 
todos os aspectos relativos às despesas de duração continuada). 

Informamos que a despesa prevista se refere à Dotação Orçamentaria (Atividade 2010, Elemento de Despesa 
33.90.30.00, Fonte de Recursos 00, sub elemento 309908), cujo valor do impacto é de RS 59.500,00 
(cinquenta e nove mil e quinhentos reais), no exercício vigente, conforme classificação orçamentária e 

• financeira, abaixo: 

CÓD. ÓRGÃO / 
UNIDADE 

EXECUTORA. 
PROGRAMA/ATIVIDADE 

ELEMENTO DE 
DESPESA 

FONTE DE RECURSO 

2200 2010 33.90.30.00 00 

VALOR TOTAL MENSAL (EM R$) R$ 59.500,00 

VALOR TOTAL R$ 59.500,00 

Declaro a existência de saldo orçamentário disponível e suficiente para o empenho da despesa prevista, 
considerando o comprometimento do saldo apresentado com outras despesas já existentes e novos processos 
em andamento. 

• Declaro, ainda, que os valores do impacto orçamentário-financeiro que ultrapassarem o exercício vigente serão 
incluídos nos valores das despesas do órgão que irão compor a LDO e a LOA para o exercício subsequente. 

Vitória da Conquista -BA, 09 de abril de 2020. 

K. Roc 3rueiredo 
Secretário unicip 1 Administração 
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CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A 
SITUAÇÃO PANDEMIOLÓGICA CAUSADA PELO CORONAViRUS. 

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO 

1. OBJETO 
Contratação de empresa para aquisição de álcool em gel 70% (p/p) antisséptico a ser 

utilizado para limpeza, desinfecção de superfícies fixas, assepsia das mãos conforme 
apresentadas, neste Termo de Referência. 

2. FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
Tendo examinado a matéria à luz da Lei federal n° 13.979/2020, externamos as 

recomendações a serem seguidas pelos órgãos da administração direta e indireta para a correta 
contratação direta mediante dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 
saúde, destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do coronavírus (COVID-19). 

A aquisição de álcool em gel é o mais adequado para aplicação sobre as mãos, pois tem 
maior viscosidade facilitando o manuseio e higienização. Diante do cenário da grave crise 
decorrente da pandemia COVID-19 faz necessária a aquisição do item em epigrafe, pois é uma 
ferramenta para auxílio no enfrentamento da doença por infecção por coronavírus (COVID-19) 
conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde. 

Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde reconheceu, no dia 11 de março de 2020, 
que o COVID-19, espalhou-se por diversas partes do mundo, a ponto de tal situação merecer 
ser caracterizada como uma pandemia. No Brasil, já há vários casos e a totalidade do território 
nacional já foi considerada em situação de transmissão comunitária, aquela em que não é mais 
possível rastrear a origem da contaminação. Tal realidade favorece o aumento drástico do 
contágio virai e dificulta o combate à situação pandêmica. Com  isso, os governos federal, 
estaduais e municipais têm adotado severas medidas de combate à transmissão do coronavírus, 
almejando que, assim, os danos causados pela COVID-19 à saúde da população e à economia 
da nação brasileira sejam a menor possível. Nesse ponto, ressalta-se a Lei n° 13.979, de 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2020. 

Devido a urgência da contratação e considerando que a oferta do produto encontra-se 
escassa, foi estimado um quantitativo atender o mínimo da demanda deste município. 

3. DO USO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, DA SITUAÇÃO PREVISTA NO 
ART. 1° DA LEI 13.979/2020 E DAS RAZÕES DE AFASTAMENTO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO 

A Lei Federal n° 13.979/2020, publicada pelo governo federal, apresenta medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do 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. 
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A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus declarada no dia 4 de fevereiro. 

É de conhecimento geral, que não é rápido licitar. Por mais que os setores responsáveis 
estejam extremamente preparados, o que não é urna 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. 1° do novel mencionado. 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO 
A presente contratação fundamenta-se no art. 4° da Lei Federal n° 13.979/2020 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: 

I - 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. 

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

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

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

O número básico de reprodução do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47 — 3,23) (1), o 
que significa que, para cada caso, espera-se que ocorram em média de 2 a 3 casos secundários, 
quando introduzido em uma população totalmente susceptível. Outro parâmetro relevante é o 
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tempo para duplicação da epidemia, que no momento encontra-se entre 1,7 a 2,93 dias. Para 
tanto é mister destacar a necessidade de ações da Administração pública no sentido de 
resguardar a comunidade e profissionais com medidas profiláticas, evitando a 
transmissibilidade viral. No caso em tela a aquisição do produto tem por finalidade reduzir a 
carga microbiana das mãos, evitando a proliferação viral. 

Insta destacar que o município não possui Ata de Registro de Preços para o referido item por 
se tratar de um problema que se tomou pandêmico em um curto lapso temporal, 
impossibilitando um planejamento para manutenção de registro de preços do item descrito. 

Assim, torna-se necessária a adoção da presente medida a fim de estabelecer uma assistência 
devidamente responsável à população conquistense. 

5.2. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
A escolha do pretenso fornecedor ocorreu após realização de pesquisa de preços realizada. 

A empresa RIOS LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 05.959.255/0001-08 é detentora de menor preço e foi declarada vencedora do presente 
processo. 

5.3. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO REFERENCIAL 
O valor para aquisição dos materiais descritos neste Termo de referência dar-se-á no importe 

total de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais). Foram encaminhadas cotações 
para as empresas VNR COM DE PROD. QUÍMICOS LTDA CGC-IMPA 02279329/0001-69, 
DJ EMBALAGEM LTDA - CNPJ 17.230.862/0001-03, EDSON SOUZA CUNHA EIRELI -
CNPJ 04.643.023.0001-75 e GERQUIMICA IND. E COM DE PRODUTOS QUÍMICOS -
LTDA CNPJ 04.629.616/0001-87, que não apresentou valores e informaram não ter o produto 
em estoque e nem ter previsão. A única empresa no mercado local que cotou, foi a empresa 
RIO'S LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ n° 
05.959.255/0001-08, sendo a única empresa que apresentou valor para o item tem o produto 
disponível no estoque. cujo preço de referência encontra-se dentro daqueles praticados no 
mercado, conforme pesquisa de preço no Banco de Preço e Painel de Preço anexadas ao 
processo. 

Ressalta-se, portanto, neste caso que foram solicitadas cotações a fim de subsidiar um preço 
justo e confiável, por isso foram apensadas ao processo pesquisas realizadas no Banco de Preços 
e cotações fisicas, no sentido de demonstrar que o valor encontra-se dentro dos parâmetros 
mercadológicos vigentes, e verificamos que com falta matéria prima para fabricação, 
consequentemente as empresas quase não recebem produtos para fornecer, e que procura do 
produto teve aumento significante, associado a escassez de oferta no mercado justifica-se o 
preço do álcool em gel. 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS 

Item Descrição U.F QUANT Valor Valor 
Unitário (em Total (em/ 
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R$) R$) 

01 ÁLCOOL EM GEL: Aparência, 
Gel 	TRANSPARENTE; 	TEOR 
ALCOÓLICO, 70%; COR, INCOLOR; 
EMBALAGENS, 	I000ML; 	ODOR 
CARACTERÍSTICO 	ALCOÓLICO; 
VALIDADE, 24 MESES. 

UND 1700 35,00 59.500,00 

VALOR TOTAL 59.500,00 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
7.1.0s recursos orçamentários necessários à custear a presente despesa encontra-se prevista na 

Lei Orçamentária Anual (LOA) n° 2380/2019. 
7.2.Rubrica Orçamentária: Fonte de Recurso: 00, Projeto Atividade: 2010, Elemento de 

Despesa: 33.90.30.00, Sub-elemento: 08. 

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
8.1.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. 

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

8.3.0(s) objeto(s) serão recebidos: 
8.3.1. Pelo servidor responsável no ato da entrega; 
8.3.1.1.Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 

dos mesmos com as especificações requeridas neste documento; 
8.3.1.2.Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação, no prazo de até 05 (cinco) dia úteis. Só então será atestada a nota 
fiscal. 

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

8.3.3. O ato de recebimento dos produtos, não importa em sua aceitação. A critério da 
Secretaria de Administração, 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. 

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

8.4.A Contratada deverá proceder com a entrega dos bens adquiridos pela Secretaria Municipal 
de Administração no Almoxarifado, localizado na Avenida Juraci Magalhães, 2300 , Bairro 
Felícia. Telefone para contato: (77) 3425-5011, fiscal do contrato: Thárcio Lopes Santos, 
Matrícula n° 24.430-5, Gerente do Almoxarifado. 
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9. Do Contrato: 
9.1. O instrumento de contrato é obrigatório no caso cujos preços estejam compreendidos, 

entretanto é facultativo nos demais em que a Administração puder substitui-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização 
de compra ou ordem de execução de serviço (grifo nosso); 

9.2. É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista neste artigo, a 
critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com 
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações finuras, 
inclusive assistência técnica; 

9.3. A compra realizada pela Secretaria Municipal de Administração é para entrega imediata e 
integral, aplicando o § 4° do Artigo 62 da lei 8666/93. 

• 
10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
10.1. 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; 

11. DO PAGAMENTO 
11.1. O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias 

após a entrega dos produtos licitados, através de crédito em conta corrente ou outra forma 
conveniente para o contratante, com o prévio aval do CONTRATADO, a partir da 
apresentação da Nota Fiscal e declaração pelo Contratante do recebimento definitivo do objeto 
licitado, somente após assinatura do contrato. 

11.2. As Notas Fiscais/Fatura deverão conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de 
Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da CONTRATADA, descrição do 
objeto contratado, além das devidas conferências e atestes por parte da Fiscalização. 

11.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos 
que sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário; 

11.4. Em casos de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela 
Administração, fica convencionado que o valor devido será acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração far-se-á desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

I = (TX/100) 
365 

EM = I xN x VP, 
Onde: I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela em atraso. 

11.5. Qualquer erro no documento fiscal competente, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, será motivo de correção pela Contratada, gerando a suspensão do 
prazo de pagamento até que seja definitivamente regularizada a situação, não ocorrendo, 
neste caso, quaisquer ônus para a CONTRATANTE; 

11.6. Caso o vencimento da Nota Fiscal recaia em final de semana, feriado ou em dia que não 
haja expediente na Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, fica o pagamento 
prorrogado para o 1° dia útil subsequente. 

12. DA DISPENSA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
12.1. Nos termos do art. 62, §4° da 8.666/93, o termo de contrato será substituída pela "Nota 

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

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

13.1. Entregar os produtos no endereço citado deste termo e em perfeitas condições, nas 
quantidades e especificações apresentadas neste Termo de Referência; 

13.2. Responsabilizar-se por qualquer atraso ou problemas na entrega, mesmo que 
ocasionados pela transportadora; 

13.3. Entregar os materiais em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da 
Ordem de Compra/Serviço; 

13.4. Aguardar a conferência dos produtos no ato do recebimento. Havendo falta de produto, 
todo o material será devolvido; 

13.5. Substituir os produtos/materiais, que apresentarem qualquer tipo de defeito ou que 
estiverem fora das especificações contidas na proposta de preços e nas determinações 
definidas neste Termo de Referência, em até 08 (oito) dias corridos, após a comunicação 
formal, mesmo que entregues e aceitos, desde que comprovada à existência de vícios de 
qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem 
como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade; 

13.6. Responder pelas perdas e danos causados por seus empregados ou transportadora, ainda 
que involuntariamente, às instalações do prédio, máquinas, equipamentos e demais bens do 
Município, durante a entrega dos materiais, substituindo os referidos bens por outros 
semelhantes, em prazo que lhe será expressamente combinado pela Contratante; 

13.7. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, quando 
em serviço, ou pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo no fornecimento dos materiais; 

13.8. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar ao Órgão Requisitante a superveniência de fato impeditivo da 
manutenção dessas condições; 

13.9. Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos que 
causar, por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica dos produtos 
licitados; 

(i) 
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13.10. Comprovar, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, por meio da atualização das Certidões no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Vitória da Conquista SICAD. 

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
14.1. A CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação 

legal, obriga-se a Realizar o devido pagamento, pela execução do contrato, no prazo e valor 
pactuados; 

14.2. Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, 
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias corridos da assinatura; 

14.3. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na 
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) 
dias corridos da sua assinatura; 

14.4. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato, visando a sua regularização; 

14.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas 
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato; 

14.6. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos 
serviços; 

14.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos; 

14.8. Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual 
pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização; 

14.9. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis 
garantindo a prévia defesa; 

14.10. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

Secretário de Municipal de Administração/Ordenador de Despesas, conforme disposto no 
inciso I, § 2° do Art. 7° da Lei 8.666/93, APROVO o presente Termo de Referência, que visa a 
aquisição de álcool em gel para continuidade do funcionamento das atividades administrativas 
conforme as especificações e dados constantes no Termo de Referência ora aprovado. 

Vitória da Conquista — BA , 09 de abril de 2020. 

■ 

Kai Rocha ieiredo 
Secretário d Municipal de Administração 

'6° 
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ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 010/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18130/2020 

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sr. Manoel Messias Bispo da Silva, 
Primeiro Relator, Sr. Lúcio Oliveira Maia e Segunda Relatora Srta. Luciana Rosa da França, 
para apreciar pedido de contratação da empresa para a aquisição de 1700 (mil e setecentos) 
unidades de álcool em gel 70% (p/p) antisséptico embalagem contendo 1000 ml a serem 
utilizados para limpeza, desinfecção de superfícies fixas e assepsia das mãos, solicitado por 
meio da CI 120/2020-SEMAD e do Protocolo GEP n° 18.210/2020, tendo como ordenador de 
despesa o Sr. Kairan Rocha Figueiredo, com a finalidade de contratação direta por Dispensa de 
Licitação da pessoa jurídica RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATREIAIS DE LIMPEZA 
LTDA EPP, com endereço à Rua Nilo Peçanha, n° 84, Bairro Centro, Vitória da Conquista - 

111 

	

	BA, CEP 45000-730, inscrita no CNPJ sob o n° 05.959.255/0001-08. A presente aquisição de 
1700 (mil e setecentos) unidades de álcool em gel 70% (p/p) antisséptico embalagem 
contendo 1000 ml, dar-se-á com a finalidade de utilização pelos profissionais municipais de 
diversos setores no âmbito deste Município, em suas atividades laborais no cenário da grave 
crise decorrente da pandemia COVID-19 (Coronavírus). Tendo examinado a matéria à luz da 
Lei Federal 13.979/2020, externamos as recomendações a serem seguidas pelos órgãos da 
administração direta e indireta para a correta contratação direta mediante a dispensa de 
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde, destinados ao enfrentamento da 
pandemia da doença COVID-19 (Coronavírus). A aquisição de álcool em gel é o mais 
adequado para aplicação sobre as mãos, pois tem maior viscosidade facilitando o manuseio e 
higienização. Diante do cenário da grave crise decorrente da pandemia do COVID-19 
(Coronavírus) faz necessária a aquisição do item em epigrafe, pois é uma ferramenta para 
auxílio no enfrentamento da doença por infecção por COVID-19 (Coronavírus). A Lei Federal 
13.979/2020, publicada pelo Governo Federal, apresenta medidas para enfrentamento da 

• emergência de saúde pública por conta do COVID-19 (Coronavírus), entre elas, a que reforça a 
possibilidade de dispensar a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao combate do vírus. A dispensa é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar 
a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 
(Coronavírus) declarada no dia 04 de fevereiro de 2020. Neste sentido, diante da necessidade 
aumentada de consumo do item descrito em meio à crise decorrente da pandemia de COVID-
19 (Coronavírus), para que o município de Vitória da Conquista tenha os estoques 
(re)abastecidos para atender às demandas de forma efetiva e eficiente. A escolha do pretenso 
fornecedor RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATREIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, detentora 
de menor preço, declarada vencedora do presente processo após realização de pesquisa de 
preços. Conforme 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 

Ata de Dispensa 
Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8518 / 3424-8515 / 3424-8516 
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caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas (..) (grifos aditados)". Nesse diapasão, observa-se a 
subsunção da pretensa contratação direta, salientando ainda o que nos assevera o art. 26 do 
mesmo diploma legal quanto à necessidade de formalização de devido procedimento 
administrativo, no qual estejam consignadas a caracterização da situação de emergência, razão 
da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. Desta forma, a referida contratação atende 
ao interesse público e respeita as normas impostas pelo artigo 24, IV, da Lei n°. 8.666/93, uma 
vez que já não há tempo suficiente para realizar um certame licitatório, com os prazos e as 
formalidades que a lei exige. A presente contratação fundamenta-se no art. 4° da Lei Federal n° 
13.979/2020 em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. Assim uma vez 
cessada a emergência de saúde, dado a ser aferido concretamente no contexto fático da unidade 
federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a realização de dispensa de licitação por 
tal fundamento. A única ressalva a essa regra não diz respeito à hipótese de incidência para a 
realização da dispensa em si, mas apenas quanto à duração dos contratos pactuados sob égide 
da Lei, que perdurarão até o termino de seu prazo de vigência, salvo hipótese de eventual 
rescisão, nos termos do art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela MP n° 
826/2020. No tocante ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado 
no pretenso contrato de fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na atual 
situação do mercado. A Comissão de Licitação entende e assevera as ações necessárias à 
escolha da empresa supramencionada. A confirmação deste entendimento está no fato de que 
na correspondência que solicita o presente processo, há manifestação de concordância com a 
escolha do fornecedor executante, bem como, com a compatibilidade do valor apresentado pela 
pretensa contratada, informação confirmada através da aposição ao Sr. Kairan Rocha 
Figueiredo, Secretário Municipal de Administração e responsável pela contratação analisada. 
O objeto a ser avençado terá por ATIVIDADE/PROJETO — 2010 e ELEMENTO —
33.90.30.00 SUB ELEMENTO — 309908 e FONTE DE RECURSO — 00. O valor unitário do 
item em comento é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), sendo que o valor total a ser avençado 
será de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais). A compra realizada pela 
Secretaria Municipal de Administração é para entrega imediata e integral, aplicando o § 4° do 
Artigo 62 da lei 8666/93, devendo ser concretizada em até no máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento da Autorização de Fornecimento (AF). O instrumento de contrato é 
obrigatório no caso cujos preços estejam compreendidos, entretanto é facultativo nos demais 
em que a Administração puder substitui-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de 
serviço (grifo nosso). É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista 
neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de 
compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações Muras, inclusive assistência técnica. O fiscal do contrato será o Senhor Thárcio 
Lopes Santos, Matrícula 24.430-5, Gerente do Almoxarifado. Portanto, tendo a Administração 
verificado o atendimento da demanda solicitada e constatado que] o valor apresentado pelo 
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pretenso contratado, corresponde àquele praticado no mercado, resolve, a Comissão de 
Licitação julgar DISPENSÁVEL o processo administrativo em tela com base no art. 4° da Lei 
Federal n° 13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e no Parecer Jurídico 
n° 029/2020 emitido pela Procuradoria Jurídica em 09 de abril de 2020, assinado pelo 
ordenador de Direito, Sr. Átila Carvalho Ferreira dos Santos. 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, Lúcio Oliveira Maia, lavrei a presente ata, que dato e assino 

juntamente com os demais membros da Comissão. 

Vitória da Conquista, 09 de abril de 2020. 

Manoel M 	Bispo da Silva 
Presidente Comissão de Licitação 
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A validade da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a partir de 
13/04/2020 tendo validade até 13/04/2021, não podendo ser prorrogada. 
15. Cláusula Décima Quinta - Foro 
As partes elegem o Foro da Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, que 
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente compromisso outrora firmado 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Registro de preço com 
Compromisso Fornecimento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Vitória da Conquista - BA, 13 de Abril de 2020 

• DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA 

Diogo Gomes de Azevedo Feitosa 
Diretor Geral - Fundação Pública de Saúde de 

Vitória da Conquista — FSVC 

Fabia Gonçalves Alves Dias 
Diretora Técnica Operacional 

Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista 

Testemunhas: 

DISPENSA 

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 010/2020  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18130/2020 

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, composta pelos seguintes membros: Presidente, Sr. 
Manoel Messias Bispo da Silva, Primeiro Relator, Sr. Lúcio Oliveira Maia e Segunda 
Relatora Srta. Luciana Rosa da França, para apreciar pedido de contratação da 
empresa para a aquisição de 1700 (mil e setecentos) unidades de álcool em gel 70% 
(p/p) antisséptico embalagem contendo 1000 ml a serem utilizados para limpeza, 
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desinfecção de superfícies fixas e assepsia das mãos, solicitado por meio da Cl 
120/2020-SEMAD e do Protocolo GEP n° 18.210/2020, tendo como ordenador de 
despesa o Sr. Kairan Rocha Figueiredo, com a finalidade de contratação direta por 
Dispensa de Licitação da pessoa jurídica RIOS LIMP COMERCIO DE MATREIAIS 
DE LIMPEZA LTDA EPP, com endereço à Rua Nilo Peçanha, n° 84, Bairro Centro, 
Vitória da Conquista — BA, CEP 45000-730, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.959.255/0001-08. A presente aquisição de 1700 (mil e setecentos) unidades de 
álcool em gel 70% (p/p) antisséptico embalagem contendo 1000 ml, dar-se-á com a 
finalidade de utilização pelos profissionais municipais de diversos setores no âmbito 
deste Município, em suas atividades laborais no cenário da grave crise decorrente da 
pandemia COVID-19 (Coronavírus). Tendo examinado a matéria à luz da Lei Federal 
13.979/2020, externamos as recomendações a serem seguidas pelos órgãos da 
administração direta e indireta para a correta contratação direta mediante a dispensa 
d icitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde, destinados ao 
e entamento da pandemia da doença COVID-19 (Coronavírus). A aquisição de 
álcool em gel é o mais adequado para aplicação sobre as mãos, pois tem maior 
viscosidade facilitando o manuseio e higienização. Diante do cenário da grave crise 
decorrente.  da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) faz necessária a aquisição do 
item em epigrafe, pois é uma ferramenta para auxílio no enfrentamento da doença 
por infecção por COVID-19 (Coronavírus). A Lei Federal 13.979/2020, publicada pelo 
Governo Federal, apresenta medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública por conta do COVID-19 (Coronavírus), entre elas, a que reforça a 
possibilidade de dispensar a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 
saúde destinados ao combate do vírus. A dispensa é temporária e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do COVID-19 (Coronavírus) declarada no dia 04 de fevereiro de 2020. 
Neste sentido, diante da necessidade aumentada de consumo do item descrito em 
meio à crise decorrente da pandemia de COVID-19 (Coronavírus), para que o 
rafricípio de Vitória da Conquista tenha os estoques (re)abastecidos para atender às 
demandas de forma efetiva e eficiente. A escolha do pretenso fornecedor RIOS LIMP 
COMÉRCIO DE MATREIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP, detentora de menor preço, 
declarada vencedora do presente processo após realização de pesquisa de preços. 
Conforme disposição da Lei 8.666/93, em seu art. 24, inciso IV, in verbis: "E 
dispensável a licitação: (...) IV — nos casos de emergência ou de calamidade pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas (...) (grifos aditados)". Nesse 
diapasão, observa-se a subsunção da pretensa contratação direta, salientando ainda 
o que nos assevera o art. 26 do mesmo diploma legal quanto à necessidade de 
formalização de devido procedimento administrativo, no qual estejam consignadas a 
caracterização da situação de emergência, razão da escolha do fornecedor e a 
justificativa do preço. Desta forma, a referida contratação atende ao interesse público 
e respeita as normas impostas pelo artigo 24, IV, da Lei n°. 8.666/93, uma vez que já 
não há tempo suficiente para realizar um certame licitatório, com os prazos e as 
formalidades que a lei exige. A presente contratação fundamenta-se no art. 4° da Lei 
Federal n° 13.979/2020 em conformidade com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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Assim uma vez cessada a emergência de saúde, dado a ser aiert concretamente 
no contexto fático da unidade federativa que aplicaria a norma, inviável se tornará a 
realização de dispensa de licitação por tal fundamento. A única ressalva a essa regra 
não diz respeito à hipótese de incidência para a realização da dispensa em si, mas 
apenas quanto à duração dos contratos pactuados sob égide da Lei, que perdurarão 
até o termino de seu prazo de vigência, salvo hipótese de eventual rescisão, nos 
termos do art. 8° da Lei n° 13.979/2020, com a redação dada pela MP n° 826/2020. 
No tocante ao aspecto relacionado à escolha do fornecedor proponente interessado 
no pretenso contrato de fornecimento, bem como, cotação dos preços praticados na 
atual situação do mercado. A Comissão de Licitação entende e assevera as ações 
necessárias à escolha da empresa supramencionada. A confirmação deste 
entendimento está no fato de que na correspondência que solicita o presente 
processo, há manifestação de concordância com a escolha do fornecedor executante, 
bgs como, com a compatibilidade do valor apresentado pela pretensa contratada, 
in mação confirmada através da aposição ao Sr. Kairan Rocha Figueiredo, 
Secretário Municipal de Administração e responsável pela contratação analisada. O 
objeto a ser avençado terá por ATIVIDADE/PROJETO — 2010 e ELEMENTO —
33.90.30.00 SUB ELEMENTO — 309908 e FONTE DE RECURSO — 00. O valor 
unitário do item em comento é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), sendo que o valor 
total a ser avençado será de R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais). 
A compra realizada pela Secretaria Municipal de Administração é para entrega 
imediata e integral, aplicando o § 4° do Artigo 62 da lei 8666/93, devendo ser 
concretizada em até no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
Autorização de Fornecimento (AF). O instrumento de contrato é obrigatório no caso 
cujos preços estejam compreendidos, entretanto é facultativo nos demais em que a 
Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de 
execução de serviço (grifo nosso). É dispensável o "termo de contrato" e facultada a 
svtstituição prevista neste artigo, a critério da Administração e independentemente 
dá-iseu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens 
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 
O fiscal do contrato será o Senhor Thárcio Lopes Santos, Matrícula 24.430-5, 
Gerente do Almoxarifado. 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. 4° 
da Lei Federal n° 13.979/2020 C/C com o artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93 e no 
Parecer Jurídico n° 029/2020 emitido pela Procuradoria Jurídica em 09 de abril de 
2020, assinado pelo ordenador de Direito, Sr. Átila Carvalho Ferreira dos Santos. 
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, Lúcio Oliveira Maia, lavrei a presente ata, que dato e assino juntamente 
com os demais membros da Comissão. 
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Vitória da Conquista, 09 de abril de 2020. 

Manoel Messias Bispo da Silva 
Presidente Comissão de Licitação 

Lúcio Oliveira Maia 
Primeiro Relator 

Elbert Cleber de S Monteiro 
Mat.0 

Comissao d ji itaçáo 

• 
Luciana Rosa da França 

Segunda Relatora 

Adjudico e Homologo 
Herzem Gusmão 
Prefeito Municipal 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 

TERMO INFORMATIVO PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020- 
EMURC  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2020-EMURC  

Senhora Diretora Presidente Interina: 

Encaminhamos a V. Excia, o resultado do Processo de Licitação 007/2020, que teve 
como objetivo a ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CSITRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA 
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA EMURC , a fim de que tenha conhecimento 
do ocorrido. 
Informamos ainda que o referido processo, que teve a sua disputa realizada na data 
d e 13 de abril de 2020, às 14h e 30 min, Pregão Eletrônico via Sistema 
Licitações-e — Banco do Brasil - sob n° 810365 passou por todos os estágios 
exigidos pela legislação vigente, e, que, de acordo com o ocorrido na disputa para 
julgamento das propostas, opinamos por desclassificar a única Empresa que 
registrou proposta de preço por a mesma ter registrado valor do lote acima do preço 
estimado em Edital. Sendo assim, não tendo outros concorrentes para disputa, 
encerramos o referido processo com o motivo de : FRACASSADO. 

Empresa — Razão Social Valor Total 
LOTE 01 FRACASSADO R$ - 

VALOR TOTAL R$ - 
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ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DL 010/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18.210/2020 

RETIFICAÇÃO 

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, através da PRESIDENTE DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, consoante atribuições previstas na 
legislação vigente, toma público a RETIFICAÇÃO da Ata de Dispensa de Licitação n° 
010/2020, publicada no Diário Oficial do Município, Ano 13, edição n° 2.604, páginas 31, 32, 
33 e 34 de 87, de 15 de abril de 2020, conforme segue as seguintes alterações: onde se lê: 
"PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18130/2020" , leia-se: "PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N° 18.210/2020". 

Manoel Me idtBispo da Silva 

Presidente Comissão de Licitação 
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