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__D1639A82796__

REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/ 2019 - 1ª PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico (SRP)

Número:
027/2019-SMS

Ata de Registro de Preços nº 134/ 2019
Processo Administrativo nº 03.416/2019
Pregão Eletrônico (SRP) nº 027/2019-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de 2019, na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representada pela Ilma. Sra. Secretária Municipal de Saúde RAMONA CERQUEIRA
PEREIRA, brasileira, casada, enfermeira, residente à Av. Luis Eduardo Magalhães,
2646 APTO 1101 CEP:45.028-440 Cadeias nesta cidade, portadora do RG nº
08660544-56 SSP/BA e CPF nº 010.128.885-92, doravante denominada
PROMITENTE CONTRATANTE e a empresa OKEY MED – DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME , sediada à
Rua Professor Alicio de Queiroz, 106 Terreo Centro, Itabuna-BA CEP 45.600-31,
Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.311.773/0001-05, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr(ª), Ludmila Sepulveda Ribeiro,
brasileira, maior, solteira, empresária, residente e domiciliado(a) à Rua J nº 203 apt
402 Edf. Residencial Palazzo Imperiale Bairro Goes Calmon, em Itabuna-BA, CEP
45.605-454, RG nº 82.381.119-0 - SSP-BA, CPF nº 012.666.705-56, acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo REGISTRO DE PREÇO PARA
CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S)
OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS, JUNTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA,  nos termos do
Decreto Municipal nº. 13.558/2010 e do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº
027/2019-SMS em epígrafe, parte integrante do presente instrumento independente
de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
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Serviço(s) é o Registro dos Preços ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO
para todos os itens que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em 31/05/2019 originária da
licitação Pregão Eletrônico SRP nº 027/2019-SMS, e conforme ANEXO deste Edital
que consiste no resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS:

Lote Nº. Item n.º

Aquisiçã
o ou

Contrata
ção de

(descriçã
o):

U.F.
Q.

LICITAD
A

Q.
Solicitad

a

Valor
Unitário 

R$

Valor
Total 

R$

18 18.1

Dimenidri
nato
100mg
+Vit. B6
Comprimi
do em
blister. A
embalage
m deverá
conter a
impressã
o "venda
proibida
pelo
comércio"
.
MARCA:
UNIAO
QUIMICA

COMP 100.000 R$ 0,42 R$42.000
,00

Valor Total do Lote R$ 42.000,00

39 39.1

Levonorg
estrel
1,5mg
comprimi
do em
blister. A
embalage
m deverá
conter a
impressã
o "venda
proibida

COMP 50 R$ 2,23 R$111,50
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pelo
comércio"
.
MARCA:
BRAINFA
RMA
Valor Total do Lote R$ 111,50

42

42.1

Nitazoxan
ida
500mg. A
embalage
m deverá
conter a
impressã
o "venda
proibida
pelo
comércio”
blister
com dose
unitária.
MARCA:
ALTHAIA

COMP 600 R$ 4,12 R$2.472,
00

42.1

Nitazoxan
ida
20mg/ml.
Pó para
suspensã
o oral.
Embalag
em
contendo
pó para
45 ml,
após
reconstitu
ição. A
embalage
m deverá
conter a
impressã
o "venda
proibida
pelo

ENVELO
PE 50 R$ 15,74 R$787,00
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comércio”
.
MARCA:
EUROFA
RMA
Valor Total do Lote R$ 3.259,00

Valor Total da Planilha =====>
R$

45.370,50
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados aos moldes do Anexo
VI deste Edital, ficam registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de
Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal
a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultado a utilização de
outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a
fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços
ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para que efetue as
contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão pelos
Projetos/Atividades e Elementos de Despesa referenciados em edital ou àqueles
informados pela unidade requisitante da licitação à época da contratação,
devidamente ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor ofertado pelo
PROMITENTE CONTRATADO para os lotes 18, 39 E 42 resultantes do resultado da
licitação e constante(s) da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº
027/2019-SMS, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ 45.370,50 (quarenta e cinco mil
trezentos e setenta reais e cinquenta centavos), fixos, inclusos todos os custo e
despesas decorrentes de transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos,
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contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos e todos os custos de qualquer
natureza necessários à perfeita execução do objeto licitado
O pagamento será realizado pela Administração Municipal em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta corrente junto ao
banco e agência bancária informados pela CONTRATADA em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá conferência dos
serviços, materiais e quantidades recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos
da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente,
da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou RANFS, apresentadas
pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações
assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica será exigido, sempre
que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS - será exigido, nos
casos de prestadores de serviço sediados fora do Município de Vitória da Conquista,
cuja nota fiscal não seja emitida por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º 15.454, de 18 de
outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE nos seguintes
casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE,
por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido poderá ser
acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde
a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = (6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
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contratada o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do
contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação vigente
3.8. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo  deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob pena
de sanções previstas em lei
3.9. 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;
3.10. Os preços ofertados serão fixos, salvo quando, por algum fato ou motivo
superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente
onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos os requisitos e
procedimentos determinados pelo Edital de Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.10” a CONTRATADA deverá
solicitar formalmente a CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, a
revisão do preço registrado, acostando os devidos documentos que comprovem a
procedência do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE, estudo de mercado
que comprove a situação fática descrita.
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura,
conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
Administração Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, unidade
requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5 . 1 . Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições nele constantes, sem
prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitado
o disposto na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura
firmados, sob pena de cancelamento da presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço mencionado no Edital,
Parte B - das Disposições Específicas do Certame deste edital ou no local
previamente definido, em até 10 (dez) dias após recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da Administração Pública
responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
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15.499/2013
5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as
condições de habilitação exigidas na licitação em referência, como condição para
celebração do contrato ou instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando convocado, no prazo
máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação,
durante o período de vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais ou
serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em
parte com o objeto desta licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços e do Contrato de Fornecimento/Prestação
de Serviços ou documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura e devolução junto
ao Órgão Gerenciador (Coordenação de Apoio Técnico Administrativo), situado
no endereço mencionado, conforme segue Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo – Rua Rotary Club, nº 69, Centro, CEP 45.000-410 – Vitória da
Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-7412 / 3429-7410; e-mail:
licitacaosaudevc2017@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a qualquer momento,
durante o período de vigência deste Registro de Preços, para assinatura do contrato,
que deverá fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, observados
os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderá contratar,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do
licitante e obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não assinar o Contrato
ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação, propondo a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços
registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços
apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá realizar nova licitação,
perdendo o participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o direito de
preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua vigência conforme
as disposições contidas no Edital e nos respectivos contratos, obedecido ao disposto
no art. 57 da Lei no 8.666/93
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6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais
registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade licitada para cada lote/produto registrado
7 . Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e Recebimento dos
Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s) estará perfeitamente
caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade gestora da
despesa, com posterior encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS de cada lote licitado
7 . 2 . Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades de
acondicionamento o número do lote e validade, quando necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues contendo rótulos
com todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do
art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de fabricação de cada
produto a ser entregue
7 . 5 . Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s)
requisitante(s) da licitação, que procederá a verificação da conformidade do
material com a(s) especificação(ões), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
contados do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante,
através do órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos entregues, será declarado o
recebimento definitivo do(s) produto(s)/serviço(s)
7 . 6 . O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
PROMITENTE CONTRATADA pela perfeita execução deste documento de
compromisso de fornecimento, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto
contratado
7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e qualquer despesa
com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
para a perfeita execução do objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir, remover ou substituir,
totalmente às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Revisão
8 .1 . Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições previstas na legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto Municipal
nº 15.499/2013 e disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada, em decorrência
de eventual redução daqueles praticados no mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
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fornecedor/prestador, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, a Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador,
poderá
a) liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese
da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à
suspensão do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo fixado pelo órgão
da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos
do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços
dele decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº 15.499/2013
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos
contratos decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá de requerimento
formal do CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores
aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos os requisitos
previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste edital, e terá validade a partir da
data de publicação da deliberação no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do Objeto
9 . 1 . Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços proceder ao
acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à
CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE  do Registro de Preços, através da Unidade
Requisitante e do Órgão Gerenciador
a ) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados
b ) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a
rescisão contratual
c ) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato
d ) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e convênios
f ) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de
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habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias
g ) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou
dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como
qualquer outra que tal fato imponha
h ) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos
relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de serviços de grande
vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais,
mediante recibo
9 . 3 . O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento/prestação de serviço em desacordo com as especificações do objeto da
licitação
9.4. A CONTRATADA se comprometerá a atender com presteza às reclamações
sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata
correção, sem ônus para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou
entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será notificado
para retirá-los imediatamente providenciando eventuais retificações que prezem pela
perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por atraso
injustificado, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda
na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo
10.1.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na legislação
vigente
10.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso
10.1.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.1.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de
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descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer
multa porventura imposta
10.1.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
d ) Por razões de interesse público, mediante expedição de ato devidamente
motivado.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou
prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por escrito,
juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes do cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o
fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço
registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de
serviço, a comunicação será feita mediante publicação no link abaixo citado,
considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.dom.pmvc.ba.gov.br/
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele estivessem
transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus anexos
13. Cláusula Décima Terceira - 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/Prestação de Serviço(s) em 01 (uma) via de igual teor e
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

Vitória da Conquista – BA, 21/08/2019

______________________________________
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__D1639A82797__

RAMONA CERQUEIRA PEREIRA
_______________________________________

OKEY MED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
ODONTOLOGICOS LTDA - ME

Testemunhas:
______________________________

________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2019 SMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com efeito de TERMO DE COMPROMISSO DE
FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico (SRP)

Número:
039/2019-SMS

Ata de Registro de Preços nº 178/2019 SMS
Processo Administrativo nº 30.178/2019
Pregão Eletrônico (SRP) nº 039/2019-SMS
Interessado: Secretaria Municipal de Saúde/SMS

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de 2019, na cidade de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia,o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA –
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Praça Joaquim Correia nº 55, Centro – CEP 45.000-907,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, neste ato devidamente
representado pela Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde, Alexsandro Nascimento
Costa, brasileiro, divorciado, enfermeiro, portador do RG nº 42012758 SSP/BA e CPF
n º 548.490.125-15, residente nesta cidade, doravante denominada PROMITENTE
CONTRATANTE e a empresa INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI sediada
Avenida Manoel Chaves, 2376, Bairro São Caetano, Itabuna/BA. CEP: 45.607-300
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.254.532/0001-77, doravante denominada
PROMITENTE/CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Lucimar Macêdo
Oliveira da Silva, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, Residente e domiciliada na
Rua Hercília Teixeira, 196 Bairro Conceição Itabuna – Bahia CEP: 45.605-279
portadora do RG nº 05.597.818-57 SSP/BA e CPF nº 941.924.135-15 acordam
proceder e obriga-se ao quanto segue relativo ao REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA
OBJETIVANDO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS POR
PACTUAÇÃO DA PROCURADORIA PÚBLICA DO ESTADO E MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME PORTARIA Nº 009/2014-GAB/SMS,
JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA -
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BAHIA, nos termos do Decreto Municipal nº. 15.499/13 e do Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº 039/2019-SMS em epígrafe, parte integrante do presente
instrumento independente de transcrição, nas condições abaixo:
1. Cláusula Primeira – Objeto
1.1. O Objeto desta Ata-Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) é o Registro dos Preços ofertados pelo PROMITENTE CONTRATADO
para todos os itens que seguem mencionados abaixo, que foram devidamente
quantificados e especificados na proposta apresentada em 10/09/2019, originária da
licitação Pregão Eletrônico SRP nº 039/2019-SMS, e conforme ANEXO deste Edital
que consiste no resumo final da licitação confirmado na respectiva ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.

Lote Nº. Item n.º

Aquisiçã
o ou

Contrata
ção de

(descriçã
o):

Q.
LICITAD

A
U.F.

Q.
Solicitad

a

Valor
Unitário 

R$

Valor
Total 

R$

FRALDA
DESCAR
TÁVEL
TAM. G
INFANTIL
. Fralda
descartáv
el
INFANTIL
, tamanho
Grande,
gel ultra
absorvent
e, com
barreiras
lateral
antevaza
mento,
multi
ajustável,
elástico
nas
pernas,
formato
anatômic
o,
pacotes R$
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1.1 com no
mínimo
18
unidades,
contendo
agentes
nutrientes
e
hidratante
s
aplicados
na
camada
que fica
em
contato
com a
pele.
Peso:
para
crianças
com peso
entre 9,5
a 12,5 kg.
BABY
WILLY
MARDAM
.

2.240 PCT R$ 10,46 23.430,40

FRALDA
DESCAR
TÁVEL
TAM. XG,
Fralda
descartáv
el
INFANTIL
, tamanho
Extra
Grande,
gel ultra
absorvent
e, com
barreiras
lateral
antevaza
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1
1.2

mento,
multi
ajustável,
elástico
nas
pernas,
formato
anatômic
o,
pacotes
com no
mínimo
18
unidades,
contendo
agentes
nutrientes
e
hidratante
s
aplicados
na
camada
que fica
em
contato
com a
pele.
Peso:
para
crianças
com peso
entre 12,5
a 15kg.
BABY
WILLY
MARDAM
.

2.640 PCT R$ 12,43 R$
32.815,20

FRALDA
DESCAR
TÁVEL
TAM.
XXG,
Fralda
descartáv
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1.3

el
INFANTIL
, tamanho
Grande,
gel ultra
absorvent
e, com
barreiras
lateral
ante
vazament
o, multi
ajustável,
elástico
nas
pernas,
formato
anatômic
o,
pacotes
com no
mínimo
18
unidades
unidades,
contendo
agentes
nutrientes
e
hidratante
s
aplicados
na
camada
que fica
em
contato
com a
pele.
Peso:
para
crianças
com peso
acima de
14 quilos.

960 PCT R$ 14,41 R$
13.833,60
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BABY
WILLY
MARDAM
.
Valor Total do Lote R$ 70.079,20

Valor Total da Planilha =====>
R$

70.079,20
1.2. Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, relacionados aos moldes do Anexo
VI deste Edital, ficam registrados para fins de cumprimento deste instrumento e dos
Contratos que venham a ser firmados entre a PROMITENTE CONTRATADA e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Secretaria Municipal de
Saúde – SMS.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal
a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultado a utilização de
outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições
1.4. Fica o PROMITENTE CONTRATADA obrigado a aceitar, quando solicitado pela
Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93
1.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a
fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
PROMITENTE CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros
1.6. Durante o prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços
ficarão à disposição da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, para que efetue as
contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido
2. Cláusula Segunda – Dotação Orçamentária
2.1. As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão pelos
Projetos/Atividades e Elementos de Despesa referenciados em edital ou àqueles
informados pela unidade requisitante da licitação à época da contratação,
devidamente ajustados nas dotações do exercício subsequente
3. Cláusula Terceira – Preço e Condições de Pagamento
3.1. O valor da presente Ata-Termo de Compromisso é o valor ofertado pelo
PROMITENTE CONTRATADO para o lote 1 resultantes do resultado da licitação e
constante(s) da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº. 039/2019-
SMS, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição,
perfazendo o valor total estimado de R$ 70.079,20 (setenta mil e setenta e nove
reais e vinte centavos), fixos, inclusos todos os custo e despesas decorrentes de
transporte CIF/Vitória da Conquista, seguros, tributos, contribuições fiscais e
parafiscais, emolumentos e todos os custos de qualquer natureza necessários à
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perfeita execução do objeto licitado
3.2. O pagamento será realizado pela Administração Municipal em até 30 dias após o
recebimento e emissão da Nota Fiscal, através de crédito em conta corrente junto ao
banco e agência bancária informados pela CONTRATADA em sua respectiva
proposta de preços, após o recebimento definitivo dos materiais e ou serviços
atestados pela Unidade Requisitante da licitação, que procederá conferência dos
serviços, materiais e quantidades recebidas com respectiva Nota Fiscal, nos termos
da legislação vigente
3.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente,
da Nota Fiscal, que deverá vir acompanhada do DANFE e/ou RANFS, apresentadas
pela CONTRATADA.
3.3.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações
assumidas;
3.3.2. O DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica será exigido, sempre
que a nota fiscal for eletrônica;
3.3.3. O Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço - RANFS - será exigido, nos
casos de prestadores de serviço sediados fora do Município de Vitória da Conquista,
cuja nota fiscal não seja emitida por este Ente, mas que executarem o serviço neste
Município, conforme arts. 32, 33 e 34 do Decreto Municipal n.º 15.454, de 18 de
outubro de 2013.
3.4. Os pagamentos poderão ser sustados pela CONTRATANTE nos seguintes
casos:
3.4.1. Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE.
3.4.2. Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a CONTRATANTE,
por conta do estabelecido no contrato;
3.4.3. Não execução das condições estabelecidas no contrato;
3.5. Em Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido poderá ser
acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde
a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de
6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I = (6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso
3.6. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
contratada o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua
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contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será
devida atualização financeira
3.7. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pela
CONTRATADA, através de Nota Fiscal, no mínimo de duas vias, com os requisitos
da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua proposta, após assinatura do
contrato ou outros instrumentos hábeis, nas formas previstas na legislação vigente
3.8. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para a Unidade Requisitante
mencionada no Item 2 Parte A do Preâmbulo  deste edital, NÃO PODERÁ ESTAR
VINCULADA A DÉBITOS DE OUTRAS UNIDADES, porventura existentes, sob pena
de sanções previstas em lei
3.9. 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;
3.10. Os preços ofertados serão fixos, salvo quando, por algum fato ou motivo
superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente
onerosas, constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, devendo ser cumprido entre as partes todos os requisitos e
procedimentos determinados pelo Edital de Licitação e seus anexos.
3.10.1. Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “3.10” a CONTRATADA deverá
solicitar formalmente a CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras, a
revisão do preço registrado, acostando os devidos documentos que comprovem a
procedência do pleito, após será realizado pela CONTRATANTE, estudo de mercado
que comprove a situação fática descrita.
4. Cláusula Quarta – Validade
4.1. Esta Ata com efeito de Termo de Compromisso de Fornecimento/Prestação de
Serviço(s) terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura,
conforme Inciso III § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, podendo, a critério da
Administração Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos
necessários, para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, unidade
requisitante do presente processo licitatório
5. Cláusula Quinta – Obrigações do Promitente Fornecedor
5.1. Cumprir a presente Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviço(s) conforme disposições nele constantes, sem
prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitado
o disposto na cláusula quarta, bem como na legislação vigente
5.2. Cumprir, integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos por ventura
firmados, sob pena de cancelamento da presente Ata com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s)
5.3. Entregar o material ou prestar o serviço no endereço mencionado no Edital,
Parte B - das Disposições Específicas do Certame deste edital ou no local
previamente definido, em até 15 (quinze) dias após recebimento da(s) Ordem(s) de
Compra(s)/Serviço(s)- (Pedido(s) emitida pelo órgão da Administração Pública
responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços (Coordenação de
Apoio Técnico Administrativo), nos termos do § 2º do Decreto Municipal nº
15.499/2013
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5.4. Manter durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as
condições de habilitação exigidas na licitação em referência, como condição para
celebração do contrato ou instrumento equivalente
5.5. Apresentar-se junto à Administração Municipal quando convocado, no prazo
máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação,
durante o período de vigência desta Ata de Registro de Preços, para assinatura do
contrato de fornecimento, nos termos e cláusulas previstas neste edital
5.6. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais ou
serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em
parte com o objeto desta licitação
5.7. Acompanhar a confecção da Ata com efeito de Termo de Compromisso de
Fornecimento/Prestação de Serviços e do Contrato de Fornecimento/Prestação
de Serviços ou documento equivalente, com vistas a realizar a retirada de tais
documentos junto à Administração Municipal para assinatura e devolução junto
ao Órgão Gerenciador (Coordenação de Apoio Técnico Administrativo), situado
no endereço mencionado, conforme segue Coordenação de Apoio Técnico
Administrativo – Rua Rotary Club, nº 69, Centro, CEP 45.000-410 – Vitória da
Conquista, BA. Fone/fax: (77) 3429-7412 / 3429-7410; e-mail:
licitacaosaudevc2017@gmail.com
6. Cláusula Sexta – Da Contratação
6.1. A PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convocado a qualquer momento,
durante o período de vigência deste Registro de Preços, para assinatura do contrato,
que deverá fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento da convocação via comunicação expressa
6.2. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA BAHIA, observados
os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderá contratar,
concomitantemente, com dois ou mais fornecedores que tenham seus preços
registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento do bem ou serviço do
licitante e obedecida à ordem de classificação das respectivas propostas
6.3. Na hipótese de PROMITENTE CONTRATADA convocada não assinar o Contrato
ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do
recebimento da convocação, a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL poderá chamar os
demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo à ordem de
classificação, propondo a contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços
registrados, pelos preços apresentado pelo primeiro colocado
6.4. Na hipótese de os demais licitantes não aceitarem a contratação pelos preços
apresentados pelo primeiro colocado, a Administração poderá realizar nova licitação,
perdendo o participante desta Ata de Registro, a critério da administração, o direito de
preferência
6.5. A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo
representante legal da empresa ou mandatário com poderes expressos
6.6. Os contratos decorrentes deste Registro de Preços terão sua vigência conforme
as disposições contidas no Edital e nos respectivos contratos, obedecido ao disposto
no art. 57 da Lei no 8.666/93
6.7. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais
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registradas, acréscimos que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade licitada para cada lote/produto registrado
7. Cláusula Sétima – Forma de Fornecimento, Entrega e Recebimento dos
Materiais
7.1. O compromisso de fornecimento/prestação de serviço(s) estará perfeitamente
caracterizado mediante a emissão da Nota de Empenho da unidade gestora da
despesa, com posterior encaminhamento da(s) Ordem(s) de Compra(s)/Serviço(s)
(Pedido(s)) aos respectivos PROMITENTES CONTRATADAS de cada lote licitado
7.2. Os produtos deverão conter em suas embalagens e unidades de
acondicionamento o número do lote e validade, quando necessária
7.3. Os produtos nacionais ou importados deverão ser entregues contendo rótulos
com todas as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do
art. 31 do Código de Defesa do Consumidor
7.4. A Nota Fiscal preferencialmente deverá conter o(s) lote(s) de fabricação de cada
produto a ser entregue
7.5. Os produtos/serviços serão recebidos pela(s) respectiva(s) unidade(s)
requisitante(s) da licitação, que procederá a verificação da conformidade do
material com a(s) especificação(ões), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados
do seu recebimento. Transcorrido tal prazo sem que a Unidade requisitante, através
do órgão responsável, aponte quaisquer desvios, falhas, vícios, defeitos ou
desconformidades no que se refere aos produtos entregues, será declarado o
recebimento definitivo do(s) produto(s)/serviço(s)
7.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
PROMITENTE CONTRATADA pela perfeita execução deste documento de
compromisso de fornecimento, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto
contratado
7.7. Correrá por conta da PROMITENTE CONTRATADA, toda e qualquer despesa
com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
para a perfeita execução do objeto deste instrumento, sempre que necessário
7.8. O detentor do Registro de Preços é obrigado a corrigir, remover ou substituir,
totalmente às suas expensas, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou
desconformidades no total ou em parte com o objeto desta licitação
8. Cláusula Oitava – Revisão
8.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições previstas na legislação vigente, em especial, art. 12 do Decreto Municipal
nº 15.499/2013 e disposições previstas no respectivo edital
8.2. A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada, em decorrência
de eventual redução daqueles praticados no mercado
8.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá
a) convocar a contratada visando à negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado
b) convocar os demais contratados visando igual oportunidade de negociação
8.4. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o
fornecedor/prestador, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
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cumprir o compromisso, a Administração Municipal, através do Órgão Gerenciador,
poderá
a) liberar a CONTRATADA do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,
se confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese
da comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento/prestação de serviço
b) convocar os demais licitantes visando igual oportunidade de negociação
8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à
suspensão do item da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa
8.6. Os preços registrados poderão ser revistos nos termos e prazo fixado pelo órgão
da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos
do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços
dele decorrente, nos termos do inciso III, art. 2º do Decreto Municipal nº 15.499/2013
8.7. A revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos
contratos decorrentes de respectiva licitação, a qual dependerá de requerimento
formal do CONTRATADO e de comprovação do impacto que gerou o eventual
desequilíbrio econômico-financeiro
8.8. Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores
aos de mercado
8.9. A revisão do preço somente será deferida após cumprir todos os requisitos
previstos no Item 18 das Disposições Gerais deste edital, e terá validade a partir da
data de publicação da deliberação no Diário Oficial do Município
9. Cláusula Nona - Fiscalização do Contrato e Recebimento do Objeto
9.1. Competirá ao Órgão Solicitante do Registro de Preços proceder ao
acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá à
CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato
9.1.1. Competirá ao CONTRATANTE  do Registro de Preços, através da Unidade
Requisitante e do Órgão Gerenciador
a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados
b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a
rescisão contratual
c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato
d) Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da execução já
realizada, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos
e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e convênios
f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das
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obrigações trabalhistas e previdenciárias
g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou
dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA,
quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como
qualquer outra que tal fato imponha
h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos
relacionados com a execução do contrato
9.2. Nos casos de aquisição de equipamentos ou prestação de serviços de grande
vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais,
mediante recibo
9.3. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento/prestação de serviço em desacordo com as especificações do objeto da
licitação
9.4. A CONTRATADA se comprometerá a atender com presteza às reclamações
sobre a qualidade e pontualidade do fornecimento, providenciando sua imediata
correção, sem ônus para o Município de Vitória da Conquista
9.5. Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou
entre os produtos efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será notificado
para retirá-los imediatamente providenciando eventuais retificações que prezem pela
perfeita execução do objeto licitado
10. Cláusula Décima - Das Penalidades
10.1. A inexecução contratual, da Ata de Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s), inclusive por atraso
injustificado, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda
na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, conforme o caso, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou serviço não realizado
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo
10.1.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na legislação
vigente
10.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso
10.1.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada administrativa e judicialmente
10.1.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o valor de qualquer
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multa porventura imposta
10.1.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas
11. Cláusula Décima Primeira - Da Rescisão
11.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, mediante expedição de ato devidamente
motivado.
11.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou
prestador de serviços, nas hipóteses previstas nesta cláusula será feita por escrito,
juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços
11.3. Antes do cancelamento, a Administração poderá proceder à negociação com o
fornecedor ou prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço
registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado
11.3.1. No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de
serviço, a comunicação será feita mediante publicação no link abaixo citado,
considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação;
http://www.dom.pmvc.ba.gov.br/
11.4. A PROMITENTE CONTRATADA poderá solicitar o cancelamento do preço
registrado, mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Administração, que comprove a impossibilidade
temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório
12. Cláusula Décima Segunda – Vinculação ao Edital de Licitação
12.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços com efeito de Termo de
Compromisso de Fornecimento/Prestação de Serviço(s), como se nele estivessem
transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo licitatório referido no
preâmbulo do presente documento, bem como, do respectivo Edital e seus anexos
13. Cláusula Décima Terceira - 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/Prestação de Serviço(s) em 01 (uma) via de igual teor e
forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado
conforme.

Vitória da Conquista – BA, 21/11/2019

______________________________________
ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA
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__D1639A82856__

__D1639A82798__

______________________________________
INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI

Testemunhas:
______________________________
_______________________________

INEXIGIBILIDADE

RETIFICAÇÃO - ATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IN
029/2019

RETIFICAÇÃO
ATA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. IN 029/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42.233/2019

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, através do PRESIDENTE DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, consoante atribuições previstas na
legislação vigente, torna público a RETIFICAÇÃO da Ata de Inexigibilidade de
Licitação nº 029/2019, publicada no Diário Oficial do Município, Ano 12, edição nº
2.500, páginas 214, 215 e 216 de 292, de 20 de novembro de 2019, segue as
seguintes alterações: onde se lê: “... por Inexigibilidade de licitação da pessoa jurídica
VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o
n º 000.120.769/0001-43 ”, leia-se: “. . . p o r Inexigibilidade de licitação d a pessoa
jurídica VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LIMITADA, inscrita no
CNPJ sob o nº 00.120.769/0001-43 ”.

Adson Santos Carvalho
Presidente Comissão de Licitação

TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2019 SMS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2019 SMS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, COM LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
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interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua
Rotary Club, nº 69, Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
34.308.797/0001-00, neste ato representado pelo Secretário de Saúde
ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA, portador da cédula de identidade nº
4.250.127-58 e inscrito no CPF sob o nº 548.490.125-15, consoante os Decretos ns°
19.477/2019 e 19.761/2019, e em conformidade com as atribuições que lhes foram
delegadas pelas Leis Municipais ns° 421/1987 e 1.797/2011, doravante denominado
de CONTRATANTE, e a empresa ELIOMAR TRANSPORTES LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
18.681.113/0001-65, com sede à Av. Barreiras, nº 3381, Bairro Ibirapuera, Vitória da
Conquista - BA, CEP 45.075-245, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 513891935 SSP/BA e inscrita no
CPF sob o nº 692.584.575-87, residente e domiciliado a Rua G, nº 555 – Bloco 32
Apto. 301, Bairro Felícia, Vitória da Conquista, CEP 45.055-615,

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade a prestação de serviços de
transporte de pessoal, com locação de veículos, visando o transporte da Equipe de
Saúde ao Distrito de Veredinha e da Equipe de Auditoria Médica, haja vista que o
novo processo licitatório ainda não foi concluído,

RESOLVEM celebrar entre si PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
006/2019 SMS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PESSOAL, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, decorrente do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 46.464/2019, respaldado no PARECER JURÍDICO N°
193/2019-PGM/SMS, e amparado legalmente no artigo 57, II, §2º, §4º, artigo 58, I,
artigo 65, I, “b”, §1º, todos da Lei Federal n° 8.666/93 e mediante as cláusulas e
condições seguintes:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n° 006/2019
SMS para 31 de dezembro de 2019.

Cláusula Segunda – Pela referida prorrogação, fica acrescido ao Contrato n°
006/2019 SMS o valor total de R$ 17.220,00 (dezessete mil, duzentos e vinte
reais), conforme descrito abaixo:

Item
Especifica
ções dos

produtos/s
erviços

U.F. Quant por
Mês

Quant de
Meses

Valor Unit
(R$)

Subtotal
(R$)

SEDE:
VEREDINH
A: Veículo
tipo VAN
com
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1.1

capacidade
de no
mínimo 15
pessoas.
Micro-
áreas:
Veredinha;
Fazenda
Baixão;
Velame;
Baixa da
Orteira;
Baixa
Seca;
Lagoa de
Melquíades
; Lamarão;
Abelhas e
outros.

km/mês 3.200 02 1,50 9.600,00

22.1

AUDITORI
A MÉDICA:
Veículo
tipo VAN
com
capacidade
de no
mínimo 15
pessoas.

km/mês 3.000 02 1,27 7.620,00

Valor Total (R$) 17.220,00
Cláusula Terceira – As despesas decorrentes deste aditivo correrão pela rubrica
orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, Atividade nos 2037 e 2042,
Elemento nº 33.90.39.00, Subelemento nº 99060 e Fonte de Recurso nº 14.1.

Cláusula Quarta – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora
aditado, que não contrariem o presente termo aditivo.

E, por estarem, assim, ajustados, assinam o presente TERMO ADITIVO, em 03 (três)
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o
assinam, para que produza os seus jurídicos efeitos.

Vitória da Conquista - BA, 31 de outubro de 2019.

Assinatura:
Pelo Município de Vitória da Conquista:
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__D1639A82799__

ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA
Secretário de Saúde

Pela CONTRATADA:

ELIOMAR TRANSPORTES LTDA – ME

Testemunhas:
1._______________________________

CPF:
RG:

2. _______________________________
CPF:
RG:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2019 SMS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2019 SMS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, COM LOCAÇÃO
DE VEÍCULO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
ROBERTO PONTES SOUSA ME.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua
Rotary Club, nº 69, Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
34.308.797/0001-00, neste ato representado pelo Secretário de Saúde
ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA, portador da cédula de identidade nº
4.250.127-58 e inscrito no CPF sob o nº 548.490.125-15, consoante os Decretos ns°
19.477/2019 e 19.761/2019, e em conformidade com as atribuições que lhes foram
delegadas pelas Leis Municipais ns° 421/1987 e 1.797/2011, doravante denominado
de CONTRATANTE, e a empresa ROBERTO PONTES SOUSA ME, pessoa jurídica
de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.568.116/0001-04,
sediada no Povoado Quatis da Fumaça, s/n, Distrito de Iguá, Vitória da Conquista -
BA, CEP 45.105-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor ROBERTO PONTES SOUSA JÚNIOR, brasileiro, solteiro,
empresário e motorista, portador da cédula de identidade RG nº 733223265 SSP/BA
e inscrito no CPF sob o nº 020.075.705-99,

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade a prestação de serviços de
transporte de pessoal, com locação de veículo, visando o transporte da Equipe de
Saúde de Dantilândia, haja vista que o novo processo licitatório ainda não foi
concluído,
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RESOLVEM celebrar entre si PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
007/2019 SMS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PESSOAL, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, decorrente do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 45.943/2019, respaldado no PARECER JURÍDICO N°
197/2019-PGM/SMS, e amparado legalmente no artigo 57, I, §2º, §4º, artigo 58, I,
artigo 65, I, “b”, §1º, todos da Lei Federal n° 8.666/93 e mediante as cláusulas e
condições seguintes:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n° 007/2019
SMS para 31 de dezembro de 2019.

Cláusula Segunda – Pela referida prorrogação, fica acrescido ao Contrato n°
007/2019 SMS o valor total de R$ 11.280,00 (onze mil, duzentos e oitenta reais),
conforme descrito abaixo:

Item
Especifica
ções dos

produtos/s
erviços

U.F. Quant por
Mês

Quant de
Meses

Valor Unit
(R$)

Valor Total
(R$)

29.1

DIVERSOS
SETORES
DA
SECRETA
RIA:
Veículo
tipo VAN
com
capacidade
de no
mínimo 15
pessoas,
ano de
fabricação
a partir de
2011, para
atender as
necessidad
es dos
diversos
setores da
Secretaria
Municipal
de Saúde
conforme a

km/mês 3.000 02 1,88 11.280,00
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necessidad
e.Cláusula Terceira – As despesas decorrentes deste aditivo correrão pela rubrica

orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, Atividade nº 2037, Elemento nº
33.90.39.00, Subelemento nº 99060 e Fonte de Recurso nº 14.1.

Cláusula Quarta – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora
aditado, que não contrariem o presente termo aditivo.

E, por estarem, assim, ajustados, assinam o presente TERMO ADITIVO, em 03 (três)
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o
assinam, para que produza os seus jurídicos efeitos.

Vitória da Conquista - BA, 14 de outubro de 2019.

Assinatura:

Pelo Município de Vitória da Conquista:

ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA
Secretário de Saúde

Pela CONTRATADA:

ROBERTO PONTES SOUSA ME

Testemunhas:
1._______________________________

CPF:
RG:

2. _______________________________
CPF:
RG:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 021/2019 SMS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 021/2019 SMS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, COM LOCAÇÃO
DE VEÍCULO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
GILVAN RODRIGUES BRITO.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 12 — Edição 2.503

segunda, 25 de novembro de 2019
Página 32 de 78



Rotary Club, nº 69, Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
34.308.797/0001-00, neste ato representado pelo Secretário de Saúde
ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA, portador da cédula de identidade nº
4.250.127-58 e inscrito no CPF sob o nº 548.490.125-15, consoante os Decretos ns°
19.477/2019 e 19.761/2019, e em conformidade com as atribuições que lhes foram
delegadas pelas Leis Municipais ns° 421/1987 e 1.797/2011, doravante denominado
de CONTRATANTE, e a empresa GILVAN RODRIGUES BRITO , pessoa jurídica de
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.062.521/0001-15,
sediada à Rua Manoel Xavier Dutra, nº 25, Povoado de Dantilandia, Vitória da
Conquista – BA, CEP 45.102-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor GILVAN RODRIGUES BRITO, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 786511583 SSP/BA e inscrito no
CPF sob o nº 903.647.595-34, residente e domiciliado no mesmo endereço
empresarial,

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade a prestação de serviços de
transporte de pessoal, com locação de veículo, visando o transporte da Equipe de
Saúde ao Distrito de Lagoa Formosa, haja vista que o novo processo licitatório ainda
não foi concluído,

RESOLVEM celebrar entre si PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
021/2019 SMS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PESSOAL, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, decorrente do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 46.694/2019, respaldado no PARECER JURÍDICO N°
199/2019-PGM/SMS, e amparado legalmente no artigo 57, II, §2º, §4º, artigo 58, I,
artigo 65, I, “b”, §1º, todos da Lei Federal n° 8.666/93 e mediante as cláusulas e
condições seguintes:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n° 021/2019
SMS para 31 de dezembro de 2019.

Cláusula Segunda – Pela referida prorrogação, fica acrescido ao Contrato n°
021/2019 SMS o valor total de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais),
conforme descrito abaixo:

Item
Especifica
ções dos

produtos/s
erviços

U.F. Quant por
Mês

Quant de
Meses

Valor Unit
(R$)

Valor Total
(R$)

LAGOA
FORMOSA
: Veículo
tipo VAN
com
capacidade
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23.1

de no
mínimo 15
pessoas.
Micro-
áreas:
Lagoa
Formosa I
e II,
cachoeira
dos
Porcos,
São
Mateus e
outros.

km/mês 2.500 02 3,18 15.900,00

Cláusula Terceira – As despesas decorrentes deste aditivo correrão pela rubrica
orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, Atividade nº 2037, Elemento nº
33.90.39.00, Subelemento nº 99060 e Fonte de Recurso nº 14.1.

Cláusula Quarta – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora
aditado, que não contrariem o presente termo aditivo.

E, por estarem, assim, ajustados, assinam o presente TERMO ADITIVO, em 03 (três)
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o
assinam, para que produza os seus jurídicos efeitos.

Vitória da Conquista - BA, 14 de outubro de 2019.

Assinatura:
Pelo Município de Vitória da Conquista:

ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA
Secretário de Saúde

Pela CONTRATADA:

GILVAN RODRIGUES BRITO

Testemunhas:
1._______________________________

CPF:
RG:

2. _______________________________
CPF:
RG:
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2019 SMS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2019 SMS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL, COM LOCAÇÃO
DE VEÍCULO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
AURIELIO FERNANDES BRITO.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público
interno, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua
Rotary Club, nº 69, Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
34.308.797/0001-00, neste ato representado pelo Secretário de Saúde
ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA, portador da cédula de identidade nº
4.250.127-58 e inscrito no CPF sob o nº 548.490.125-15, consoante os Decretos ns°
19.477/2019 e 19.761/2019, e em conformidade com as atribuições que lhes foram
delegadas pelas Leis Municipais ns° 421/1987 e 1.797/2011, doravante denominado
de CONTRATANTE, e a empresa AURIELIO FERNANDES BRITO, pessoa jurídica
de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.758.557/0001-06,
sediada no Povoado de Limeira II, nº 9.996, Distrito de Limeira, Vitória da Conquista –
BA, CEP 45.065-405, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor AURIELIO FERNANDES BRITO, brasileiro, casado,
portador do RG nº 5.554.941-10 SSP/BA e CPF/MF nº 656.463.475-72, residente e
domiciliado no mesmo endereço empresarial,

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade a prestação de serviços de
transporte de pessoal, com locação de veículo, visando o transporte da Equipe de
Saúde ao Distrito de Limeira, haja vista que o novo processo licitatório ainda não foi
concluído,

RESOLVEM celebrar entre si PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
009/2019 SMS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PESSOAL, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, decorrente do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 46.158/2019, respaldado no PARECER JURÍDICO N°
198/2019-PGM/SMS, e amparado legalmente no artigo 57, I, §2º, §4º, artigo 58, I,
artigo 65, I, “b”, §1º, todos da Lei Federal n° 8.666/93 e mediante as cláusulas e
condições seguintes:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato n° 009/2019
SMS para 31 de dezembro de 2019.

Cláusula Segunda – Pela referida prorrogação, fica acrescido ao Contrato n°
009/2019 SMS o valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme descrito abaixo:

Especifica
ções dos Quant por Quant de Valor Unit Valor Total
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Item produtos/s
erviços

U.F. Mês Meses (R$) (R$)

9.1

SEDE
LIMEIRA:
Veículo
tipo VAN
com
capacidade
de no
mínimo 15
pessoas.
Micro-
áreas:
Fazendinh
a; Limeira;
Cabeceira
da Jibóia;
Bonito;
Lajedinho;
Riachinho I
e II;
Espírito
Santo; Boa
Vista e
outros.

km/mês 2.500 02 1,60 8.000,00

Cláusula Terceira – As despesas decorrentes deste aditivo correrão pela rubrica
orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, Atividade nº 2037, Elemento nº
33.90.39.00, Subelemento nº 99060 e Fonte de Recurso nº 14.1.

Cláusula Quarta – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato ora
aditado, que não contrariem o presente termo aditivo.

E, por estarem, assim, ajustados, assinam o presente TERMO ADITIVO, em 03 (três)
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o
assinam, para que produza os seus jurídicos efeitos.

Vitória da Conquista - BA, 14 de outubro de 2019.

Assinatura:
Pelo Município de Vitória da Conquista:

ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA
Secretário de Saúde
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Pela CONTRATADA:

AURIELIO FERNANDES BRITO

Testemunhas:
1._______________________________

CPF:
RG:

2. _______________________________
CPF:
RG:

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.
019/2017 - CMVC

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO
DA BAHIA, inscrita no CNPJ sob Nº 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel
Gugé, nº 150, Centro. VITÓRIA DA CONQUISTA - Bahia.

CONTRATADA: ENGEL TECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS
ROLANTES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº
06.039.956/0001-83, situada na Rua Lucaia, nº 295, sls 402/403, Rio Vermelho,
Salvador/BA, neste ato representada pelo(a) Sr. Alexandre Bayerl Coelho, brasileiro,
engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o n.º 594.741.306-04, portador da cédula
de identidade RG n.º M-3840902, expedida pela SSP MG.

OBJETO: Renovação do contrato 019/2017, conforme cláusulas sétima e décima,
mantendo-se as demais condições previstas no contrato inicial, que é a contratação
de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção
preventiva, preditiva e corretiva em 01 (um) elevador e 01 (uma) plataforma de
elevação motorizada para pessoas com mobilidade reduzida, com fornecimento de
mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, incluindo aplicação
de peças, componentes e materiais novos e originais necessários, de reposição
imediata (mediante ressarcimento), necessários para execução dos serviços na
Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.9.0.39.00.000 – Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica.
VALOR TOTAL: R$ 17.120,18 (dezessete mil cento e vinte reais e dezoito centavos).
VIGÊNCIA: 23 de novembro de 2019 a 23 de novembro de 2020.
PERÍODO: 12 meses
PROCESSO LICITATÓRIO 014/2017: PREGÃO PRESENCIAL 010/2017.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993.
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Vitória da Conquista, 22 de novembro de 2019.

Luciano Gomes Lisboa
Presidente

Câmara Municipal de Vitória da Conquista

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO N.º 039-24/2015 - SMED

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º
039-24/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA E MARIA ZILDA DANTAS.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 14.239.578/0001-00, aqui denominado simplesmente
LOCATÁRIO, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal HERZEM GUSMÃO
PEREIRA, brasileiro, casado, jornalista e radialista, portador do RG nº 00.681.076-41
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.669.265-15, residente e domiciliado na
Avenida Ivo Freire Aguiar, 94, Candeias, CEP 45.050-4600, e  MARIA ZILDA
DANTAS, brasileira, maior, portadora do RG n° 08229136-58 SSP/BA, inscrita no
CPF sob o nº 110.023.524-87, residente e domiciliada na Rua H, Quadra J, n° 9,
Morada do Bem Querer, Bairro Candeias, nesta cidade. Celebram entre si
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, conforme Ata de
Inexigibilidade de Licitação nº IN 011/2015 e Processo Administrativo nº 3.585/2015.

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da prestação de serviço de
formação dos professores/educadores em forma continuada do ensino fundamental e
qualificação profissional do Programa Projovem Campo, conforme Resolução e
Orientações do Ministério de Educação, junto a Secretaria Municipal de Educação,
conforme Ata de Inexigibilidade de Licitação nº IN 11/2015.

RESOLVEM celebrar, entre si, o QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
N.º 039–24/2015, objeto da Ata de Dispensa de Licitação nº IN 011/2015 e mediante
as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 039 –
24/2015 até 30/04/2020.

Cláusula Segunda - O valor total do presente aditivo é de R$ 15.353,31 (quinze mil
trezentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

Cláusula Terceira – As despesas remanescentes do Contrato n.º 039-24/2015,
correrão pela rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Educação: Atividade
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1062, F. Recurso 15, Elemento 33.90.36.00.

Cláusula Quarta – Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato ora aditado que
não contrariem o presente termo aditivo.

E por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 03
(três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o
assinam, para todos os fins de direito.

Vitória da Conquista – BA, 30 de outubro de 2019.

Município de Vitória da Conquista/BA

MARIA ZILDA DANTAS

TESTEMUNHAS:

1 ._______________________________
CPF:

2. _______________________________
CPF:

PORTARIA

PORTARIA Nº. 109, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo
relativo ao exercício de 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no que dispõe o art. 64, §§ 1º a 4º, LDO/2018, Lei
Municipal nº 2.244, de 25 de setembro de 2018, e devidamente autorizada por
delegação constante do art. 3º do Decreto nº 19.126, de 10 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas,
quanto à sua natureza.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar, o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2019,
da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), indicada(s) no Anexo Único desta Portaria.
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Art. 2º - Com uma movimentação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma
do Anexo Único que integra esta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor em 25 de novembro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vitória da Conquista, 25 de novembro de 2019.

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

PORTARIA Nº. 109, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

ANEXO ÚNICO

ORGAO: 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

UNIDADE
ORÇAMENTÁR
IA:

2801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

FUNCIONAL
PROGRAMÁTI
CA:

28002801.0824301272.059 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES
PARA ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA (Art. 1°) (Art. 1°)
MODALIDADE

DE
APLICAÇÃO

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSO REFORÇO (R$) REDUÇÃO (R$)

3.3.90 14.00 00 5.000,00
3.3.90 31.00 00 5.000,00

TOTAL DA AÇÃO 5.000,00 5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 5.000,00 5.000,00

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

PORTARIA Nº. 110, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
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PORTARIA Nº. 110, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo
relativo ao exercício de 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no que dispõe o art. 64, §§ 1º a 4º, LDO/2018, Lei
Municipal nº 2.244, de 25 de setembro de 2018, e devidamente autorizada por
delegação constante do art. 3º do Decreto nº 19.126, de 10 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas,
quanto à sua natureza.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar, o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2019,
da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), indicada(s) no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Com uma movimentação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma
do Anexo Único que integra esta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor em 25 de novembro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vitória da Conquista, 25 de novembro de 2019.

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

PORTARIA Nº. 110, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

ANEXO ÚNICO

ORGAO: 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

UNIDADE
ORÇAMENTÁR
IA:

2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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FUNCIONAL
PROGRAMÁTI
CA:

28002802.0824401202.061 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES
DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
SUASCLASSIFICAÇÃO DA DESPESA (Art. 1°) (Art. 1°)

MODALIDADE
DE

APLICAÇÃO
ELEMENTO DE

DESPESA
FONTE DE
RECURSO REFORÇO (R$) REDUÇÃO (R$)

3.3.90 14.00 29 5.000,00
3.3.90 33.00 29 5.000,00

TOTAL DA AÇÃO 5.000,00 5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 5.000,00 5.000,00

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

PORTARIA Nº. 111, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo
relativo ao exercício de 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no que dispõe o art. 64, §§ 1º a 4º, LDO/2018, Lei
Municipal nº 2.244, de 25 de setembro de 2018, e devidamente autorizada por
delegação constante do art. 3º do Decreto nº 19.126, de 10 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas,
quanto à sua natureza.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar, o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2019,
da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), indicada(s) no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Com uma movimentação no valor de R$ 326.000,00 (Trezentos e vinte e
seis mil reais), na forma do Anexo Único que integra esta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor em 25 de novembro de 2019.
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CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vitória da Conquista, 25 de novembro de 2019.

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

PORTARIA Nº. 111, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

ANEXO ÚNICO

ORGAO: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE
ORÇAMENTÁR
IA:

2402 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCIONAL
PROGRAMÁTI
CA:

24002402.1236500512.025 - FUNDEB - INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA (Art. 1°) (Art. 1°)
MODALIDADE

DE
APLICAÇÃO

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSO REFORÇO (R$) REDUÇÃO (R$)

3.1.90 04.00 19 326.000,00
3.1.90 11.00 19 326.000,00

TOTAL DA AÇÃO 326.000,00 326.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 326.000,00 326.000,00

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

PORTARIA Nº. 112, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo
relativo ao exercício de 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 12 — Edição 2.503

segunda, 25 de novembro de 2019
Página 43 de 78



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no que dispõe o art. 64, §§ 1º a 4º, LDO/2018, Lei
Municipal nº 2.244, de 25 de setembro de 2018, e devidamente autorizada por
delegação constante do art. 3º do Decreto nº 19.126, de 10 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas,
quanto à sua natureza.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar, o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2019,
da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), indicada(s) no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Com uma movimentação no valor de R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil
reais), na forma do Anexo Único que integra esta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor em 25 de novembro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vitória da Conquista, 25 de novembro de 2019.

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

PORTARIA Nº. 112, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

ANEXO ÚNICO

ORGAO: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE
ORÇAMENTÁR
IA:

2402 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCIONAL
PROGRAMÁTI
CA:

24002402.1236100542.107 - FUNDEB - FUNDAMENTAL -
EDUCAÇÃO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA (Art. 1°) (Art. 1°)
MODALIDADE

DE
APLICAÇÃO

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSO REFORÇO (R$) REDUÇÃO (R$)
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3.1.90 04.00 19 220.000,003.1.90 11.00 19 220.000,00
TOTAL DA AÇÃO 220.000,00 220.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 220.000,00 220.000,00

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

PORTARIA Nº. 113, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD do Poder Executivo
relativo ao exercício de 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no que dispõe o art. 64, §§ 1º a 4º, LDO/2018, Lei
Municipal nº 2.244, de 25 de setembro de 2018, e devidamente autorizada por
delegação constante do art. 3º do Decreto nº 19.126, de 10 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas,
quanto à sua natureza.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar, o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2019,
da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), indicada(s) no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º - Com uma movimentação no valor de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil
reais), na forma do Anexo Único que integra esta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor em 25 de novembro de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vitória da Conquista, 25 de novembro de 2019.

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
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PORTARIA Nº. 113, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

ANEXO ÚNICO

ORGAO: 2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE
ORÇAMENTÁR
IA:

2402 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FUNCIONAL
PROGRAMÁTI
CA:

24002402.1236100532.108 - FUNDEB - FUNDAMENTAL - EJA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA (Art. 1°) (Art. 1°)
MODALIDADE

DE
APLICAÇÃO

ELEMENTO DE
DESPESA

FONTE DE
RECURSO REFORÇO (R$) REDUÇÃO (R$)

3.1.90 11.00 19 120.000,00
3.1.90 94.00 19 120.000,00

TOTAL DA AÇÃO 120.000,00 120.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 120.000,00 120.000,00

Maria Tereza Nogueira Cardoso
Coordenadora de Classificação e Controle Orçamentário

Jonas Souza Sala
Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

PORTARIA N.º 036/2019 - FSVC

EXONERAÇÃO (FAZ).

O Diretor Geral da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista - FSVC,
Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 9º, § 4º, da Lei
Municipal nº. 1.785, de 12 de dezembro de 2011 e, ainda, o artigo 15, inciso II do seu
Estatuto Social da FSVC, de 20 de março de 2012,

RESOLVE,

Art. 1º - Exonerar a Sra. TAISSY GUIMARÃES DE SOUZA do cargo de confiança de
Assessora Jurídica, junto à Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
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Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

Art.3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Diretor Geral da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista -
FSVC, Estado da Bahia, em 25 de novembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

DIOGO GOMES DE AZEVEDO FEITOSA
Diretor Geral da FSVC

PORTARIA Nº 24/2019

Dispõe sobre a substituição do Secretário titular da Secretaria Municipal de
Educação, durante sua ausência, no período de 26 a 29 de novembro de 2019.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 421,
de 31 de dezembro de 1987 e Decreto n° 19.154/2019;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora ARLETE ROCHA MIRANDA DÓRIA , matrícula nº
04545-8, para responder pela direção das atividades desenvolvidas no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação em substituição o Secretário titular da pasta, no
período de 26 a 29 de novembro de 2019.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, estando revogadas
as disposições em contrário.

Vitória da Conquista BA, 25 de novembro de 2019.

Esmeraldino Correia Santos
Secretário Municipal de Educação

Mat. 04.24435-1

PORTARIA Nº 19/2019
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Dispõe sobre a organização dos trabalhos pertinentes a Coordenação
Administrativa e Financeira - SMED, e estabelece prazos e procedimentos para
a Prestação de Contas das Caixas Escolares da Rede Municipal de Ensino,
junto à Secretaria Municipal de Educação.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 421,
de 31 de dezembro de 1987 e Decreto nº 19.154/2019.

CONSIDERANDO a grande demanda de serviços da Coordenação Administrativa e
Financeira - SMED, no que tange a supervisão e fiscalização de recursos oriundos do
Governo Federal, destinados aos 174 Caixas Escolares da Rede Municipal de Ensino
de Vitória da Conquista, com 620 contas bancárias;

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento dos trabalhos desenvolvidos pela
Coordenação Administrativa e Financeira - SMED para a recepção da prestação de
contas, com o intuito de estabelecer melhoria nos serviços referentes aos Caixas
Escolares;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a organização e o desenvolvimento
dos trabalhos da Coordenação Administrativa e Financeira – SMED, com o escopo de
preservar o interesse público;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade do cumprimento de prazos estipulados pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no que se refere a
prestação de contas dos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto
na Escola - PDDE e suas ações complementares.

RESOLVE

Estabelecer a competência e o cronograma para cumprimento das atividades
desenvolvidas internamente pela Coordenação Administrativa e Financeira da
Secretaria Municipal de Educação, nos seguintes termos:

Art. 1º Fiscalizar a utilização dos recursos dos Caixas Escolares e realizar visitas às
unidades de ensino para acompanhar e orientar a execução dos mesmos.

I - Compete a Coordenação Administrativa e Financeira, acompanhar os dirigentes
dos Caixas Escolares na emissão de todos os documentos da Prestação de Contas,
seguindo padrão estabelecido nesta portaria, quais sejam:

a) Ofício encaminhando a Prestação de Contas;
b) Demonstrativo da execução de receitas e despesas;
c) Relação de bens adquiridos ou produzidos;
d) Termo de doação (em duas vias, sendo uma com cópia da nota fiscal dos bens

Vitória da Conquista - Bahia
Ano 12 — Edição 2.503

segunda, 25 de novembro de 2019
Página 48 de 78



permanentes);
e) Conciliação bancária (caso necessário);
f) Cópia da ata de eleição da diretoria;
g) Cópia da ata de aquisição de material ou o plano de ação;
h) Cópia da ata de prestação de contas;
i) Parecer do Conselho Fiscal;
j) Cópia do cheque ou comprovante de pagamento com cartão;
l) Cópia da nota fiscal;
m) Consolidação de pesquisa de preços;
n) Cotações (no mínimo três);
o) Comprovante de benefícios;
p) Rol (só para o programa PDDE); e
q) Extrato bancário da conta corrente e da aplicação financeira de janeiro a
dezembro.

II - Notificar, via ofício, os responsáveis pelas Caixas Escolares possíveis correções
na prestação de contas, cujo prazo para reapresentação à Coordenação
Administrativa e Financeira da SMED será de 05 (cinco) dias úteis, atentando-se o
que dispõe o art. 19 da Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013 do FNDE, em seu §
1º, inciso I.

a) A não realização das correções, no tempo supramencionado, implicará na abertura
de sindicância administrativa com seus reflexos e, quando necessário, encaminhado
ao Ministério Público Federal, por se tratar de recursos repassados pela União
(FNDE).

III – Notificar os dirigentes dos Caixas Escolares a necessidade de devolução de
recursos referentes às despesas não aprovadas.

a) A não devolução implicará em abertura de sindicância administrativa e
consequente denúncia ao Ministério Público Federal, por se tratar de recursos
repassados pela União (FNDE).

§ 1º Os documentos contidos nas alíneas j, l, m, n, o e p, do inciso I, art. I desta
portaria, deverão ser entregues para cada compra realizada.

§ 2º O ofício de encaminhamento, citado na alínea a do inciso I, art. I desta portaria,
deverá ser assinado pelo presidente da Caixa Escolar. No que se refere ao Parecer
do Conselho Fiscal, alínea i, deverá ser assinado por qualquer membro integrante do
mesmo.

§ 3º Todas as notas fiscais deverão estar carimbadas com os carimbos do recurso
utilizado para pagamento e com o de atesto de recebimento do(s) produto(s) e/ou da
prestação do serviço. O atesto poderá ser feito pelo diretor da unidade de ensino ou
por qualquer representante da Caixa Escolar.
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§ 4º A cópia da Prestação de Contas a ser entregue na SMED deverá constar o
carimbo de “confere com o original” no verso de cada folha e rubricada pelo
presidente ou tesoureiro de cada Caixa Escolar. Para os programas que têm plano de
ação, este deverá ser anexado a prestação de contas. Caso o plano tenha sido
modificado, anexar a ata correspondente.

Art. 2º Da prévia da Prestação de Contas:

I - Caberá a Coordenação Administrativa e Financeira - SMED recepcionar a prévia
da prestação de contas, a qual ocorrerá no primeiro e segundo semestres de cada
exercício.

a) A primeira prévia da prestação de contas ocorrerá do primeiro dia útil do mês de
maio até o último dia útil da primeira quinzena de junho de cada ano, das 08h00 às
11h00 e das 14h00 às 17h00.

b) A segunda prévia da prestação de contas ocorrerá do primeiro dia útil do mês de
agosto até o último dia útil da primeira quinzena de setembro de cada ano, das 08h00
às 11h00 e das 14h00 às 17h00.

Art. 3º Da Prestação de Contas, efetivamente:

I - A recepção da prestação de contas ocorrerá, excepcionalmente, do primeiro ao
último dia útil do mês de janeiro de cada ano, mediante agendamento, das 08h00 às
11h00 e das 14h00 às 17h00.

II - A prestação de contas deverá estar organizada de acordo as instruções da
Coordenação Administrativa e Financeira - SMED, conforme estabelecido nesta
portaria no art. 1º, inciso I e alíneas correlatas.

III - A não entrega da prestação de contas no prazo legal, estipulado no inciso I deste
artigo, implicará em notificação aos responsáveis de cada Caixa Escolar.

IV- Os dirigentes da Caixa Escolar deverão atentar-se, também, as demais
observações contidas na Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013 do FNDE.

Art. 4º – Compete a Coordenação Administrativa e Financeira - SMED realizar
oficinas de orientação/capacitação com o diretor e dirigentes da Caixa Escolar. O
cronograma será divulgado anualmente, de forma prévia e via ofício, a cada unidade
de ensino.

Art. 5º - Obrigações inerentes à Coordenação Administrativa e Financeira:

I – Atualizar o cadastro das Caixas Escolares no sistema PDDE-Web;
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II – Acompanhar o DBE para a troca do representante legal da Caixa Escolar junto à
Receita Federal;
III – Acompanhar o preenchimento do formulário de faturamento a ser apresentado
junto ao Banco do Brasil;
IV – Analisar as prestações de contas de todos as Caixas Escolares da Rede
Municipal de Ensino;
V – Alimentar o Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC e encaminhar as
informações ao FNDE;
VI – Acompanhar a apresentação das informações contábeis junto aos órgãos
competentes, tais como: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, Declaração
de Débitos e Créditos de Tributos Federais - DCTF, Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - e-SOCIAL e Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP;
VII – Elaborar as procurações de cada Caixa Escolar para o Certificado Digital do
Contador;
VIII – Emitir as Guias de Recolhimento da União – GRU para devolução de recursos,
quando necessário.

Art. 6º A organização da prestação de contas deverá obedecer ao disposto nesta
portaria e na Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013 do FNDE.

I - Deverá ser apresentada por meio dos formulários específicos para esse fim,
disponíveis em anexo.

a) Os dirigentes de cada Caixa Escolar deverão atentar-se para a obrigatoriedade em
retirar os extratos das contas bancárias e de suas respectivas aplicações,
mensalmente, cujas cópias deverão ser entregues na Coordenação Administrativa e
Financeira da SMED, durante o período das prévias e da prestação de contas.

b) Os extratos das contas bancárias e de suas respectivas aplicações, bem como o
Demonstrativo da Execução de Receitas e Despesas de cada programa, deverão
estar expostos para conferência da comunidade escolar, em lugar acessível, nos
termos do inciso IV, art. 26 da Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013 do FNDE.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, estando revogadas as
disposições em contrário.

Vitória da Conquista - BA, 25 de novembro de 2019.

Esmeraldino Correia Santos
Secretário Municipal de Educação

Mat. 04.24435-1

LEI
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LEI Nº 2.359, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR O ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO CONDICIONADO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA NO MUNICÍPIO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista a instituir o
alvará de localização e funcionamento condicionado, em edificações construídas até
31 de dezembro de 2018, que não possuam Alvará de Operação (Habite-se).

§ 1º - Os imóveis que se encontram nas condições previstas no caput deste artigo, só
poderão ser liberados para atividade não residencial.

Art. 2º - O Alvará de Funcionamento Condicionado será expedido para atividades
comerciais, industriais, institucionais e de prestação de serviços, compatíveis ou
toleráveis com a vizinhança residencial, exercidas em edificação a ser regularizada,
classificadas nos termos da legislação em vigor, desde que:

I - a atividade exercida seja permitida no local em face da zona de uso e atenda os
parâmetros, as condições de instalação e usos estabelecidos na legislação vigente;
II - seja apresentada Vistoria do Corpo de Bombeiro, quando for o caso;
III - o responsável pela empresa que fará uso, conjuntamente com um responsável
técnico legalmente habilitado pelo CREA, atestem que cumprirão a legislação
municipal, estadual e federal quanto às condições de higiene, segurança de uso,
estabilidade e habitabilidade da edificação;
IV - seja apresentado o licenciamento prévio pelo órgão ambiental do Município, para
atividades consideradas de risco ambiental.
V - seja apresentado o licenciamento prévio da autoridade sanitária do Município,
para atividades consideradas de risco à saúde pública;

Art. 3º - O Alvará de Funcionamento Condicionado previsto no artigo 2º deste
Decreto, terá o prazo de validade de um ano, renovável por iguais períodos, desde
que atendidas as condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º - O Alvará de Funcionamento Condicionado, ou sua renovação, suspende os
procedimentos fiscalizatórios e sanções administrativas relativas ao licenciamento da
atividade em edificação a ser regularizada;
§ 2º - O Alvará de Funcionamento Condicionado, ou a sua renovação, expedido nos
termos desta Lei, não constitui documento comprobatório da regularidade da
edificação ou das condições de higiene da atividade.
§ 3º - A taxa devida por ocasião da renovação do Alvará de Funcionamento
Condicionado será majorada em 50%, caso o interessado não comprove a
regularização da edificação perante o órgão competente, na forma da legislação
vigente.
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Art. 4º Quando for necessária a manifestação das autoridades do Corpo de
Bombeiros, sanitária e ambiental, deverá tal previsão constar expressamente do
Alvará de Funcionamento Condicionado.

Parágrafo único - O Alvará de Funcionamento Condicionado e, quando for o caso,
os documentos expedidos pelas autoridades sanitária, ambiental e de segurança
deverão ser afixados no acesso principal da edificação ocupada pela atividade, em
local visível para o público.

Art. 5º O Alvará de Funcionamento Condicionado não será expedido em relação à
edificação:

I - cuja atividade pleiteada não seja tolerável para a zona de uso em que se situa;
II - situada em área contaminada, não edificáveis ou de preservação ambiental
permanente;
III – situada em logradouro ou terreno público invadido, exceto nos casos objeto de
concessão ou permissão de uso;
IV – que seja objeto de ação administrativa ou judicial promovida pelo município ou
demais órgãos, objetivando sua demolição, desocupação ou adequação; e
V - em área de risco geológico;

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

DECRETO

DECRETO N.º 19.926, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Nomeia membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMMAM.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia no uso
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI, da Lei Orgânica do Município em
conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.085/2001, e com o Código
Municipal do Meio Ambiente Lei nº 1.410/2007,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente –
COMMAM, biênio 2019/2021, os seguintes membros:
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I. Representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente:

a) Titular: ANA CLAUDIA OLIVEIRA PASSOS
b) Suplente: DANUSIA VALÉRIA PORTO DA CUNHA

II. Representantes da Agência de Desenvolvimento, Trabalho e Renda:

a) Titular: GILZA DE ANDRADE MARQUES
b) Suplente: EDUARDO AUGUSTO BRITO ARÊAS

III. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:

a) Titular: MAICO MARES VIEIRA
b) Suplente: ANA MARIA VIANA FERRAZ DE OLIVEIRA

IV. Representantes da Secretaria Municipal de Educação:

a) Titular: VIVIANE MOREIRA DE SOUZA
b) Suplente: FABRÍCIO LEANDRO NOLASCO DOS SANTOS

V. Representantes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos:

a) Titular: THIAGO SILVA LELIS
b) Suplente: MÁRCIA AMORIM SOARES AMARAL

VI. Representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana:

a) Titular: GUILHERME MARQUES JUNIOR
b) Suplente: AUGUSTO CARDOSO FILHO

VII. Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural:

a) Titular: EDUARDO BARRETO DE CASTRO FILHO
b) Suplente: DULCINEIA ROSA BASTOS DE SALES

VIII. Representantes do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da
Bahia (IFBA):

a) Titular: JOSÉ CALSON GUSMÃO DA SILVA
b) Suplente: ORLEANE BRITO

IX. Representantes das universidades públicas do Município:

a) Titular: LEILA COSTA CRUZ
b) Suplente: ADALBERTO BRITO DE NOVAES
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X. Representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia –
IBAMA

a) Titular: ANA CACILDA REZENDE REIS
b) Suplente: JOÃO RONALDO SOUZA E SILVA

XI. Representantes da Empresa concessionária dos serviços de água e saneamento
básico do Município:

a) Titular: MAÍSA NEVES DO ESPÍRITO SANTO
b) Suplente: MARIA LUIZA PIRES DE GOUVEIA

XII. Representantes da Associação das Indústrias de Vitória da Conquista – AINVIC:

a) Titular: CLAUDIO MENDES MARINHO DE ANDRADE
b) Suplente: SILVIO VITTORIO CARRADI SAAVIDRA

XIII. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB:

a) Titular: GINA PINHEIRO
b) Suplente: ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO

XIV. Representantes de entidades ou associações civis, cujos objetivos estatutários
sejam a proteção, prevenção e conservação do meio ambiente:

a) Titular: MÁRCIO PATEZ DE LIRA
b) Suplente: SHIBELLY ALVES CORREIA

XV. Representantes de Associações de Moradores:

a) Titular: KANANDA ANDRADE COSTA e THAMISE PEREIRA LIMA
b) Suplente: TEOBALDO MEIRELES DOS SANTOS e JANAÍNA CAJÉ GUERRA
DE ARAÚJO

XVI. Representantes do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA:

a) Titular: NELMA MORAES SANTOS
b) Suplente: ROANI DA SILVA CORREIA

XVII. Representantes dos Trabalhadores Rurais:

a) Titular: VITÓRIA ALVES
b) Suplente: DEUSDEDIT RODRIGUES OLIVEIRA
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XVIII. Representantes do Sindicato Rural Patronal:

a) Titular: JOSÉ AFONSO BALTAZAR DA SILVEIRA
b) Suplente: EVANDRO DE OLIVEIRA LOPES

XIX. Representantes de sindicatos de trabalhadores urbanos:

a) Titular: PATRÍCIA TAVARES CARDOSO AGUIAR
b) Suplente: SARAH SODRÉ CUNHA

XX. Representantes de instituições de ensino superior da rede privada do Município:

a) Titular: MICHELINE PORTO FLORES
b) Suplente: ÁLVARO DE AZEVEDO

XXI. Um representante do órgão florestal estadual no município

a) Titular: HELENA PAULA MORAES
b) Suplente: ANACIZIO XAVIER DA SILVA

Art. 2º A presente composição cumprirá o mandato até o dia 09 de novembro de
2021.
Art. 3º As impugnações do presente ato devem ser apresentadas diretamente na
sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia
25 de novembro de 2019

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 19.927, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Altera Decreto 18.922, de 2018 para Dispensar e Designar conselheiros do Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente – COMDICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia no uso
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI, da Lei Orgânica do Município em
conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.085/2001, e com o Código
Municipal do Meio Ambiente Lei nº 1.410/2007,
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DECRETA:

Art. 1º Ficam dispensados do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente os
seguintes membros representantes governamentais:

I. Representando a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer-
SECTEL:

a) Titular: MASSIMO RICARDO BENEDICTIS JUNIOR
b) Suplente: SANDRA MARIA OLIVEIRA SANTOS

II. Representando a Secretaria Municipal de Comunicação-SECOM:

a) Titular: LUCIANE MACÁRIO SILVA
b) Suplente: MARCOS PAULO JOSÉ INFANTE

III. Representando a Secretaria Municipal de Saúde - SMS:

a) Titular: SABRINA DE SOUZA MENEZES
b) Suplente: THAYSE ANDRADE FERNANDES

Art. 2º Ficam designados para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente os
seguintes membros representantes governamentais, para cumprimento do mandato
remanescente ao biênio:

I - Representando a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer-
SECTEL:

c) Titular: ALECXANDRE MAGNO MELCHISEDECK MEIRA
d) Suplente: ALBENE ISMAR M. SILVEIRA

II - Representando a Secretaria Municipal de Comunicação-SECOM:

c) Titular: MARCOS PAULO JOSÉ INFANTE
d) Suplente: CARLA ALESSANDRA DA SILVA

III – Representando a Secretaria Municipal de Saúde - SMS:

c) Titular: THAYSE ANDRADE FERNANDES
d) Suplente: GISLANY SILVEIRA LACERDA FONTES

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
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Vitória da Conquista, Bahia
25 de novembro de 2019

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 19.928 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2019 para os órgãos e as
entidades da administração pública do Município de Vitória da Conquista e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando
das atribuições que lhe confere o art. 60,paragrafo § 1º, da Lei Orgânica do
Município, e ainda com fulcro nas normas financeiras exaradas pela Lei Federal
4.320, de 1964, bem como das normas de responsabilidade fiscal estabelecidas pela
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em especial os artigos 48 a 54,

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer procedimentos e determinar
prazos para o encerramento do exercício de acordo com a legislação vigente e
orientado pelos princípios da legalidade e transparência,

DECRETA:

Art. 1º Ficam instituídos os seguintes procedimentos de encerramento do exercício
financeiro de 2019, no âmbito da Administração Pública do Município de Vitória da
Conquista.

DAS REGRAS GERAIS

Art. 2º Para fins de encerramento do exercício financeiro de 2019 e do levantamento
do Balanço Geral do Município do Vitoria da Conquista, de suas Fundações, Fundos
Especiais e Empresas Públicas da Administração Indireta, observar-se-ão as normas
orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis vigentes, bem como as
disposições estabelecidas neste Decreto .

Art. 3º As Secretarias, Empresas Públicas, Fundos, e Fundações do Município
deverão adotar, para fins de encerramento do exercício financeiro, os procedimentos
de análise, conciliação e ajuste das contas que afetam os resultados financeiro,
econômico e patrimonial do Município, bem como daquelas contas cujos saldos serão
transferidos para o exercício subsequente.

§ 1º As unidades referidas no caput deste artigo deverão encaminhar à Contadoria
Geral, pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Finanças e
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Execução Orçamentária - SEFIN, até 20 de dezembro de 2019, relatório descritivo da
origem dos saldos apresentados no ativo de natureza patrimonial, contendo as
providências em curso para recebimento ou baixa dos valores sem movimentação,
observando o que dispõem os itens 31, 32 e 34 do art. 7º da Resolução do TCM nº
1.061/2005 e os itens 37 e 38 do Art. 9º da Resolução TCM nº 1.060/2005,
respeitando-se as alterações introduzidas Pelas resoluções nº 1.323/13, nº 1.332/14
e nº 1355/17

§ 2º Até dia 20 de dezembro de 2019 as unidades referidas no caput deste artigo
deverão consolidar e apresentar à Contadoria Geral toda a documentação de suporte
dos registros do passivo circulante e não circulante de origem patrimonial, inclusive
cópia das certidões que atestem os saldos contabilizados.

§ 3º Até o dia 15 de janeiro de 2020 as unidades referidas caput deste artigo deverão
consolidar e apresentar à Contadoria Geral toda a documentação de suporte do saldo
contábil do grupo caixa e equivalente de caixa do Balanço Patrimonial, indicando a
origem de eventuais pendências, bem assim a data prevista para resolução.

§ 4º Até o dia 15 de janeiro de 2020 as unidades referidas no caput deste artigo
deverão consolidar toda a documentação de suporte dos registros do passivo
circulante e não circulante de origem financeira, efetuando a baixa dos valores
inconsistentes, prescritos ou que careçam de documentação adequada à
manutenção do registro contábil.

Art. 4º O Balanço Patrimonial das Empresas Públicas deverão ser gerados em
observância as regras exaradas pela Lei 6.404/76 .

Parágrafo único. Até dia 15 de janeiro de 2019 as unidades referidas no caput deste
artigo deverão efetuar todos os lançamentos de ajuste necessários.

DOS PRAZOS FINAIS PARA EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 5º Deverão ser observados os seguintes prazos para execução orçamentária e
financeira das despesas:

I - Para empenho: 02 de dezembro de 2019,

II - Para liquidação: 06 de dezembro de 2019, exceto para despesas com dívida
pública, que admitirão a data de 28 de dezembro de 2019,

III - Para pagamento de fornecedores: 13 de dezembro de 2019,

IV - Para pagamento do 13º salário: 20 de dezembro

V - Para pagamento da folha de dezembro: 30 de dezembro de 2019
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Art. 6º Os saldos de pré-empenho que não forem executados até o prazo limite
estipulado no Art. 5º, I devem ter seus registros anulados até 20 de dezembro de
2019.

Art. 7º Os empenhos emitidos e os seus respectivos saldos, que não observarem o
disposto no

Art. 8º, § 1º devem ser anulados até 20 de dezembro de 2019.

Parágrafo único. Os empenhos que atendam as condições para a inscrição em
Restos a Pagar não poderão ser anulados.

DA INSCRIÇÃO E CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Art. 8º As despesas empenhadas e não pagas serão inscritas em Restos a Pagar,
distinguindo-se as processadas das não processadas.

§ 1º A inscrição em restos a pagar deve ser realizada para as despesas efetivamente
incorridas, desde que comprovada à disponibilidade de caixa na fonte de recursos
específica.

§ 2º A disponibilidade de caixa que trata o parágrafo primeiro deste artigo deverá ser
suficiente para cobertura dos restos a pagar inscritos, bem como para as demais
obrigações financeiras de curto prazo.

Art. 9º A inscrição dos restos a pagar deve ser efetuada por cada unidade
orçamentária em 10 de janeiro de 2020, com data de referência de 31 de dezembro
de 2019, com todos os saldos de empenho que não tenham sido anulados até 20 de
dezembro de 2019.

Art. 10 º Os restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores, que
não tenham sido liquidados até 20 de dezembro de 2019 devem ter seus registros
cancelados até 27 de dezembro de 2019, mediante formalização de processo
administrativo, contendo a justificativa para cancelamento.

Parágrafo único. Cópias dos autos que respaldam o cancelamento devem ser
encaminhadas à Contadoria Geral, em meio eletrônico , até 31 de janeiro de 2020.

Art. 11 º As unidades da Administração Direta e Indireta deverão avaliar a prescrição
dos restos a pagar e em exercícios anteriores, que não forem pagos até 31 de
dezembro de 2019, mediante comissão criada para esta finalidade .

Art. 12 º Os restos a pagar considerados prescritos deverão ser cancelados pelos
Núcleos de Execução Orçamentária ou Gerências/Coordenações/Diretorias
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Administrativas e Financeiras, mediante formalização de processo administrativo,
entre 02 e 05 de janeiro de 2020, com data de referência de 30 de dezembro de 2019.

§ 1º As hipóteses de prescrição precisam ser devidamente ratificadas pela
Procuradoria Geral do Município – PGM ou pelo representante Jurídico de cada
Órgão ou Entidade.

§ 2º Cópias dos autos que respaldam o cancelamento devem ser encaminhadas à
Contadoria Geral, em meio eletrônico até 10 de janeiro de 2020.

DAS INFORMAÇÕES SOBRE ALMOXARIFADO, BENS MÓVEIS E BENS IMÓVEIS

Art. 13 º A Coordenação de Material e Patrimônio, pertencente à estrutura
administrativa da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, deverá
encaminhar à Contadoria Geral até o dia 10 de janeiro de 2020, as informações
relativas às Secretarias Municipais no que concerne:

§ 1º Relatório de ingressos e baixas no almoxarifado de cada Secretaria, indicando a
classe do bem, os valores físicos e financeiros de cada movimentação, bem a assim o
saldo final, físico e financeiro, em estoque.

§ 2º Relação atualizada em 31 de dezembro de 2019 dos bens patrimoniais,
indicando a Secretaria de alocação e respectivos valores financeiros.

Art. 14 º As Fundações, Fundos e Empresas Municipais devem efetuar os registros
de ajuste de almoxarifado até 10 de janeiro de 2020.

§ 1º A Coordenação de Material e Patrimônio e a Coordenadoria de Contabilidade
devem apoiar a execução dessa atividade, no que couber, mediante requisição de
cada unidade.

§ 2º Cópia dos processos administrativos referentes aos lançamentos de ajustes de
almoxarifado que tenham origem em fatos alheios à execução orçamentaria devem
ser encaminhados a Contadoria Geral, em meio eletrônico até 10 de janeiro 2020.

Art. 15 º A Coordenação de Material e Patrimônio deverá encaminhar:

§ 1º À Contadoria Geral, até o dia 10 de janeiro de 2020 o demonstrativo dos bens
móveis de cada Secretaria, por categoria, contendo saldo do exercício anterior, as
movimentações de incorporação e baixas do exercício, segregando as que foram
provenientes da execução orçamentária e independentes da execução orçamentária,
cabendo a Contadoria Geral efetuar, mediante formalização de processo
administrativo, registro de incorporação e baixa para ajustes até o dia 17 de janeiro
de 2020.
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§ 2º À Contadoria Geral, até o dia 10 de janeiro de 2020, o demonstrativo dos valores
de depreciação a serem registrados em relação aos bens móveis de cada Secretaria,
por categoria, obedecendo à legislação que disciplina a matéria, cabendo a
Contadoria Geral, mediante formalização de processo administrativo, efetuar o
registro de depreciação de bens móveis até o dia 17 de janeiro de 2020.

Art. 16 º Os Fundos deverão efetuar os registros de incorporação e baixa até o dia 10
de janeiro de 2020, mediante formalização de processo administrativo.

I - As unidades referidas no caput do art. 16 deverão encaminhar a Contadoria Geral,
até 10 de janeiro de 2020, cópia dos processos administrativos que respaldaram os
registros de incorporação e baixa independentes da execução orçamentária.

II - Os contadores de cada Fundo deverão efetuar os registros de depreciação de
bens móveis até dia 15 de janeiro de 2020, mediante formalização de processo
administrativo.

Art. 17 º As Fundações e Empresas Públicas Municipais deverão efetuar os registros
de ajuste de incorporação e baixa até 15 de janeiro de 2019, mediante formalização
de processo administrativo.

Parágrafo único. As unidades referidas no caput devem encaminhar a Contadoria
Geral, até 31 de janeiro de 2020, cópia dos processos administrativos que
respaldaram os registros de incorporação e baixa independentes da execução
orçamentária.

Art. 18 º As Fundações e Empresas Públicas Municipais deverão efetuar os registros
da depreciação acumulada até 15 de janeiro de 2020, mediante formalização de
processo administrativo, obedecendo à legislação que disciplina a matéria.

Art. 19 º A Gerência de Patrimônio deverá encaminhar à Contadoria Geral até o dia
15 de janeiro de 2020, a relação de bens imóveis do Município, indicando a unidade
da Administração Municipal detentora da propriedade e o valor de cada imóvel, bem
assim cópia dos processos de reavaliação, quando houver.

DA DÍVIDA ATIVA

Art. 20 º A Procuradoria Tributária, pertencente à estrutura administrativa da
Procuradoria Geral do Município, deverá encaminhar à Contadoria Geral até o dia 15
de janeiro de 2020:

I - O Relatório da Dívida Ativa demonstrando os créditos do Município existentes em
31 de dezembro de 2019, com a indicação dos valores referentes às inscrições, à
atualização monetária e às baixas ocorridas no exercício, discriminados por tributos e
por tipo de baixa (anistia, pagamento, remissão, compensação, transação e outros);
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II - A relação dos processos administrativos relativos ao cancelamento de dívidas
ativas (prescrição ou anistia fiscal);

III – A relação de valores e títulos da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária
corrigidos e discriminados por contribuinte.

DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Art. 21 º A Inspetoria Geral de Rendas, deverá encaminhar à Contadoria Geral, até o
dia 15 de janeiro de 2020 a posição dos créditos não inscritos em Dívida Ativa na
data de 31 de dezembro de 2019, referente aos seguintes tributos:

I - Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU;

II - Imposto sobre Serviços - ISS referente aos créditos que tenham valor fixo de
recolhimento anual;

III – Imposto de Transmissão de Bens Inter Vivos – ITBI;

IV - Taxas de Exercício do Poder de Polícia

V – Taxas de Prestação de Serviço Público e demais tributos

Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de base para apuração dos
créditos tributários devem ficar à disposição da Secretaria Municipal de Transparência
e Controle – SMTC e demais Órgãos de Controle.

Art. 22 º Todas as unidades da Administração Indireta e os Fundos que arrecadem
receitas de contribuições, industrial e patrimonial, exceto as receitas de valores
mobiliários, deverão contabilizar, até o dia 15 de janeiro de 2020, a posição dos
créditos a receber não inscritos em Dívida Ativa na data de 31 de dezembro 2019.

Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de base para apuração dos
créditos tributários e não tributários devem ficar à disposição da Secretaria Municipal
de Transparência e Controle – SMTC e demais Órgãos de Controle.

Art. 23 º - Inspetoria Geral de Rendas, pertencente à estrutura administrativa da
Secretaria Municipal das Finanças e Execução Orçamentária - SEFIN, deverá
encaminhar à Contadoria geral, até o dia 15 de janeiro de 2019, a posição dos
créditos tributários a compensar em 31 de dezembro de 2019.

DA DÍVIDA PÚBLICA E DOS PRECATÓRIOS

Art. 24 º A Contadoria Geral solicitará aos órgãos ( Receia Federal , Coelba ,
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Embasa , Bancos ) as certidões de debito para elaboração do Demonstrativo da
Dívida Fundada, contendo lei autorizativa, objeto, data do contrato, prazo de
pagamento, valor principal, valor dos encargos, número de parcelas a pagar,
montante autorizado e saldo a pagar, acompanhado das certidões ou extratos
emitidos pelos órgãos pertinentes, até o dia 17 de janeiro de 2020.

Art. 25 º Os Gestores das , fundações e Empresas Públicas integrantes da
administração indireta, assim como os fundos especiais, devem encaminhar à
Contadoria Geral, até o dia 31 de janeiro de 2020, em meio eletrônico ,a
documentação a seguir:

I - comprovantes, por meio de certidões ou extratos emitidos pelos órgãos
pertinentes, demonstrando os saldos das dívidas registradas no passivo permanente
do balanço patrimonial do exercício;

II - cópia dos processos administrativos de inscrição, atualização e cancelamento de
dívidas.

Art. 26 º A Procuradoria Geral do Município deve encaminhar a Contadoria Geral até
10 de janeiro de 2020, a relação dos precatórios existentes em 31 de dezembro de
2019 por ordem cronológica de inscrição, segregando-os em alimentares e não
alimentares.

DA CONSOLIDAÇÃO NOS BALANÇOS

Art. 27 º As Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, as Empresas
Públicas e os Fundos Especiais deverão realizar, até o dia 19 de janeiro de 2020,
todos os lançamentos e ajustes contábeis necessários ao encerramento do exercício
financeiro de 2019.

Art. 28 º As unidades mencionadas no artigo anterior deverão encaminhar, à
Contadoria Geral, até o dia 17 de janeiro 2020, 01 (uma) cópia dos balanços relativos
ao exercício de 2016 assinados pelo contador e pelo gestor da unidade.

Art. 29 º Os balanços apresentados deverão conter notas explicativas, conforme
definido pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2014 e pela Portaria STN nº 700/2014
- MCASP 7ª Edição, contendo todas as informações relevantes, complementares ou
suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes no
corpo das demonstrações contábeis, especialmente os seguintes itens:

I - Apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações
contábeis e das políticas e critérios contábeis específicos utilizados;

II - Evidenciar as informações requeridas pelas normas de contabilidade, que não
tenham sido apresentadas nas demonstrações contábeis;
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III - Prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações
contábeis, mas que seja relevante para a sua compreensão;

IV - Declaração de alinhamento com as normas de contabilidade aplicáveis, caso
cumpridas todas as suas determinações;

V - Sumário dos critérios contábeis utilizados.

Parágrafo único. As notas explicativas podem ser apresentadas tanto na forma
descritiva como forma de quadros analíticos, ou mesmo englobar outras
demonstrações complementares necessárias para a melhor evidenciação dos
resultados e da situação financeira da entidade.

Art. 30 º O Balanço Consolidado do Município de Vitória da Conquista será encerrado
em 30 de janeiro de 2020, data em que serão transferidos os saldos finais de todas as
contas contábeis para as demonstrações de competência janeiro de 2020.

Parágrafo único. Operações Documentos extemporâneos, que sejam passíveis de
registro contábil, serão tratadas como evento subsequente e contabilizadas no
exercício de 2020.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31 º A Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária - SEFIN, por
meio dos fundos especiais e as entidades da Administração Pública Indireta deverão
estabelecer comissões específicas para contagem das disponibilidades financeiras
em caixa e bancos.

Parágrafo único. Dos valores apurados segundo o caput, deverão ser discriminados
os valores pertencentes a terceiros, como, por exemplo, cauções, cautelas e outros.

Art. 32 º As contas de ativo de natureza não permanente só poderão ter saldo no
encerramento do exercício se constatada a evidência de que se trata de valor sujeito
a tratamento dependente, direito líquido e certo ou em trânsito.

Art. 33 º As contas de obrigações a pagar de natureza financeira de curto prazo
somente poderão ter como saldo os valores não recolhidos que tenham data de
vencimento compreendida até final do exercício seguinte e os valores inscritos como
obrigações estejam comprovadamente documentados.

Art. 34 º Todas as movimentações contábeis de incorporação ou baixa,
especialmente aquelas que envolvem as contas de Ajustes de Exercícios Anteriores,
deverão ser respaldadas pela formalização de processo administrativo.
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Art. 35 º O Secretário Municipal de Finanças e Execução Orçamentária poderá editar
normas complementares necessárias para disciplinar o encerramento do exercício
financeiro de 2019 e em como, em casos excepcionais autorizar a execução da
despesa após os prazos previstos neste decreto, por solicitação expressa do titular do
órgão executor, devidamente justificada.

Art. 36 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia,
25 de novembro de 2019.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 19.929 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre medidas de contensão de despesas para o encerramento de exercício e
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, e

- CONSIDERANDO as disposições constantes na Lei Complementar Nº 101/2000
(LRF) e a Lei Municipal n° 2.244, de 25 de setembro de 2018 (LDO), a qual dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019.

- CONSIDERANDO a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as ações
do Poder Executivo Municipal no tocante à gestão orçamentária, financeira e
administrativa;

- CONSIDERANDO que os valores repassados ao Município pelos Governos
Estadual e Federal para manutenção de programas, planos e projetos por eles
criados não são suficientes para cobertura das despesas efetivamente realizadas de
tais programas, o que obriga o Município a dispor de valores, com recursos próprios,
para complementar o custo total de diversos programas;

- CONSIDERANDO a necessidade de dotação orçamentária e capacidade financeira
para atendimento as despesas de caráter contínuo;

- CONSIDERANDO a necessidade de redução de limitação de empenhos e
movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o
equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente;
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- CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes para os órgãos e
entidades do Poder Executivo Municipal adotarem medidas efetivas de controle,
contenção e redução das despesas e ampliação da receita;

- CONSIDERANDO que a adoção de medidas de contenção deverão ser de caráter
obrigatório, atingindo todas as Secretarias e dependências municipais, de forma a
compatibilizar o equilíbrio econômico entre receitas e despesas;

- CONSIDERANDO ser imperioso manter a regularidade dos pagamentos em dia aos
servidores públicos municipais, tido como prioridade absoluta para a gestão
municipal, bem como assegurar o pagamento a fornecedores, no menor prazo
financeiramente possível;

- CONSIDERANDO a importância de envolver todo o funcionalismo municipal nesse
objetivo comum, conscientizando e orientando para tornar a economia e a
racionalização dos recursos um hábito que deve ser praticado e observado todos os
dias;

- CONSIDERANDO a necessidade de se manterem os investimentos públicos
indispensável ao incremento da economia local;

- CONSIDERANDO que as medidas adotadas se constituirão de instrumento básico
de prevenção do equilíbrio fiscal preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal
para o estabelecimento de um padrão de gestão responsável;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre as medidas a serem implementadas no âmbito da
Administração Direta e Indireta destinadas ao ajuste fiscal de contenção de gastos,
ao restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do Município,
estabelecendo diretrizes e restrições voltadas à redução e otimização das despesas
e ampliação das receitas públicas.

§1º As medidas de contenção a que se refere o caput do artigo, a serem
implementadas no âmbito da Administração Direta e Indireta, abrangem, também, os
recursos executados nas Unidades Gestoras da Secretaria Municipal de Saúde e
Secretaria Municipal de Educação.

CAPÍTULO II
DESPESAS OBJETO DE LIMITAÇÃO DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO

FINANCEIRA
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Art. 2º - Após a data determinada no Decreto de Encerramento de Exercício só será
possível realizar o Empenho com a autorização expressa dos Secretários Municipais
de Administração e de Finanças e Execução Orçamentária, ficando estabelecidas as
seguintes metas para limitação de empenho e movimentação financeira de despesas
com bens e serviços:

I- redução das despesas com material de expediente e limpeza;
II- redução dos itens a seguir discriminados:
a) Abastecimento de combustível de modo geral;
b) Serviços de energia elétrica;
c) Serviços de telecomunicações (telefonia fixa);
d) Serviços de comunicação em geral (correios, imprensa, etc.);
e) Manutenção da frota de veículos leves e pesados;
f) Serviços de abastecimento de água
g) Gastos com manutenção e conservação (prédios, estradas, jardins, etc.)

CAPÍTULO III
MONITORAMENTO

Art..3º - Objetivando dar suporte ao acompanhamento das medidas de que tratam os
artigos 2º, deste Decreto, compete às Secretarias Municipais, no âmbito de atuação
de suas respectivas unidades administrativas, o acompanhamento e a fiscalização
das medidas propostas.

§1º Cabe a Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de
Finanças e Execução Orçamentária:
I- Analisar e deliberar acerca do aumento ou da criação de despesa a ser precedida
de licitação ou decorrente de lei ou ato administrativo normativo, a qual é o objeto de
estimativa de impacto orçamentário-financeiro, quanto à viabilidade orçamentária e
financeira da despesa;
II- Avaliar e deliberar acerca das despesas decorrentes de aquisições de bens e
serviços constantes de Ata de Registro de Preços cujo valor seja igual ou superior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III- Avaliar e deliberar acerca de solicitações de solicitações de suplementações
orçamentárias que impliquem em redução de despesa obrigatória e/ou de caráter
continuado para suprir outras despesas, cujo montante a exceder não esteja previsto
no orçamento;

CAPÍTULO IV
DISPOSIÕES FINAIS

Art. 4º - Os ordenadores de despesa das Unidades Gestoras do Município são
responsáveis pela execução orçamentária e financeira, bem como pela meta de se
efetivar o ajuste necessário para se garantir o equilíbrio fiscal durante o encerramento
do exercício.
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§1º Os Secretários Municipais são responsáveis pelo cumprimento das metas
estabelecidas neste Decreto;

§2º Os ordenadores de despesas poderão ser responsabilizados pelo não
cumprimento das obrigações previstas neste Decreto.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia,
25 de novembro de 2019.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 19.930, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Prorroga prazo para pagamento da parcela única ou
valor remanescente do IPTU, sem aplicação de multas,
juros e descontos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1o Fica prorrogado o prazo para pagamento da cota única ou valor
remanescente do IPTU sem aplicação de multas, juros e descontos, referente ao
exercício de 2019, até o dia 30 de dezembro de 2019.

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

Vitória da Conquista, Bahia,
25 de novembro de 2019.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 19.931, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.
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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. 1º Fica exonerada, a pedido, EDJANETE MARIA DOS SANTOS, matrícula
139144 do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde - SMS, conforme Requerimento de Direitos e Vantagens protocolizado na
Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 04 de novembro de 2019 e revogando todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia,
25 de novembro de 2019.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 19.932, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Abre, no âmbito do poder Executivo Municipal, o crédito suplementar no valor de R$
1.697.000,00 (Um milhão e seiscentos e noventa e sete mil reais), com recursos
oriundos de anulação de dotação na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei n° 4.320/64, em seu
art. 41, inciso I, art. 42 e 43, § 1°, inciso III, e devidamente autorizado pela Lei
Municipal n°. 2.275 de 09 de janeiro de 2019, art. 8º, I, a.

DECRETA:

Art.1°. Fica aberto no Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o
crédito suplementar no valor de R$ 1.697.000,00 (Um milhão e seiscentos e noventa
e sete mil reais), destinados ao reforço das dotações e correção da natureza da
despesa, conforme discriminada no anexo único deste Decreto.

Art. 2°. Para acorrer às despesas resultantes da abertura do crédito de que trata o
art. 1º fica anulada parcialmente no mesmo Orçamento, a dotação indicada no anexo
único deste decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
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ÓRGÃO: 2400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE

ORÇAMEN
TÁRIA

PROJETO
ATIVIDADE ELEMENTO FR ACRÉSCIM

O (R$)
DECRÉSCIM

O (R$)

2402

1236100532.
108

3.1.90.11.00
-
Vencimentos
e Vantagens
Fixas -
Pessoal Civil

18 148.000,00 0,00

2402
1236100542.
107

3.190.04.00 -
Contratação
por Tempo
Determinado

18 186.000,00 0,00

2402

1236100542.
107

3.1.90.11.00
-
Vencimentos
e Vantagens
Fixas -
Pessoal Civil

18 753.000,00 0,00

2402
1236500512.
025

3.1.90.04.00
- Contratação
por Tempo
Determinado

18 302.000,00 0,00

2402

1236500512.
025

3.1.90.11.00
-
Vencimentos
e Vantagens
Fixas -
Pessoal Civil

18 308.000,00 0,00

1236100502.
024

3.1.90.11.00
-
Vencimentos

todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia
25 de novembro de 2019

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
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2402 e Vantagens
Fixas -
Pessoal Civil

18 0,00 1.697.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 1.697.000,00 1.697.000,00

ÓRGÃO: 2400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE

ORÇAMEN
TÁRIA

PROJETO
ATIVIDADE ELEMENTO FR ACRÉSCIM

O (R$)
DECRÉSCIM

O (R$)

TOTAL GERAL R$ 1.697.000,00

DECRETO N.º 19.933, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Abre, no âmbito do poder Executivo Municipal, o crédito suplementar no valor de R$
80.000,00 (Oitenta mil reais), com recursos oriundos de anulação de dotação na
forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei n° 4.320/64, em seu
art. 41, inciso I, art. 42 e 43, § 1°, inciso III, e devidamente autorizado pela Lei
Municipal n°. 2.275 de 09 de janeiro de 2019, art. 8º, I, a.

DECRETA:

Art.1°. Fica aberto no Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o
crédito suplementar no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), destinados ao
reforço das dotações e correção da natureza da despesa, conforme discriminada no
anexo único deste Decreto.

Art. 2°. Para acorrer às despesas resultantes da abertura do crédito de que trata o
art. 1º fica anulada parcialmente no mesmo Orçamento, a dotação indicada no anexo
único deste decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia
25 de novembro de 2019

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
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2402
1236500512.
025

3.1.90.04.00
- Contratação
por Tempo
Determinado

19 80.000,00 0,00

2402

1236100542.
107

3.1.90.94.00
-
Indenizações
e
Restituições
Trabalhistas

19 0,00 80.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 80.000,00 80.000,00
TOTAL GERAL R$ 80.000,00

DECRETO N.º 19.934, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Abre, no âmbito do poder Executivo Municipal, o crédito suplementar no valor de R$
21.000,00 (Vinte e um mil reais), com recursos oriundos de anulação de dotação na
forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei n° 4.320/64, em seu
art. 41, inciso I, art. 42 e 43, § 1°, inciso III, e devidamente autorizado pela Lei
Municipal n°. 2.275 de 09 de janeiro de 2019, art. 8º, I, a.

DECRETA:

Art.1°. Fica aberto no Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o
crédito suplementar no valor de R$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais), destinados ao
reforço das dotações e correção da natureza da despesa, conforme discriminada no
anexo único deste Decreto.

Art. 2°. Para acorrer à despesa resultante da abertura do crédito de que trata o art. 1º
ficam anuladas parcialmente no mesmo Orçamento, as dotações indicadas no anexo
único deste decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia
25 de novembro de 2019

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO: 2200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE

ORÇAMEN
TÁRIA

PROJETO
ATIVIDADE ELEMENTO FR ACRÉSCIM

O (R$)
DECRÉSCIM

O (R$)

2201

0412200302.
010

3.1.90.94.00
-
Indenizações
e
Restituições
Trabalhistas

00 21.000,00 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO 21.000,00 0.000,00

ÓRGÃO: 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE
ORÇAMEN

TÁRIA
PROJETO

ATIVIDADE ELEMENTO FR ACRÉSCIM
O (R$)

DECRÉSCIM
O (R$)

2302
2884300422.
017

3.2.90.21.00
- Juros sobre
a Dívida por
Contrato

00 0,00 21.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 0,00 21.000,00

ANEXO ÚNICO

TOTAL GERAL R$ 21.000,00

DECRETO N.º 19.935, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Abre, no âmbito do poder Executivo Municipal, o crédito suplementar no valor de R$
15.000,00 (Quinze mil reais), com recursos oriundos de anulação de dotação na
forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei n° 4.320/64, em seu
art. 41, inciso I, art. 42 e 43, § 1°, inciso III, e devidamente autorizado pela Lei
Municipal n°. 2.275 de 09 de janeiro de 2019, art. 8º, I, a.

DECRETA:

Art.1°. Fica aberto no Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o
crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), destinados ao
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ÓRGÃO: 3200 – SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, RENDA E DESENVOL.
ECONÔMICO

UNIDADE
ORÇAMEN

TÁRIA
PROJETO

ATIVIDADE ELEMENTO FR ACRÉSCIM
O (R$)

DECRÉSCIM
O (R$)

3201

0412201801.
059

3.3.90.36.00
- Outros
Serviços de
Terceiros -
Pessoa
Física

00 15.000,00 0,00

3201

0412201702.
073

3.3.90.39.00
- Outros
Serviços de
Terceiros -
Pessoa
Jurídica

00 0,00 15.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 15.000,00 15.000,00

reforço das dotações e correção da natureza da despesa, conforme discriminada no
anexo único deste Decreto.

Art. 2°. Para acorrer à despesa resultante da abertura do crédito de que trata o art. 1º
fica anulada parcialmente no mesmo Orçamento, a dotação indicada no anexo único
deste decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia
25 de novembro de 2019

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

TOTAL GERAL R$ 15.000,00

DECRETO N.º 19.936, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Abre, no âmbito do poder Executivo Municipal, o crédito suplementar no valor de R$
2.000,00 (Dois mil Reais), com recursos oriundos de anulação de dotação na forma
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ÓRGÃO: 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE

ORÇAMEN
TÁRIA

PROJETO
ATIVIDADE ELEMENTO FR ACRÉSCIM

O (R$)
DECRÉSCIM

O (R$)

2801

0824401202.
071

4.4.90.52.00
–
Equipamento
s de Material
Permanente

00 2.000,00 0,00

2802

0824401202.
056

3.3.90.48.00
- Outros
Auxílios
Financeiros a 00 0,00 2.000,00

que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei n° 4.320/64, em seu
art. 41, inciso I, art. 42 e 43, § 1°, inciso III, e devidamente autorizado pela Lei
Municipal n°. 2.275 de 09 de janeiro de 2019, art. 8º, I, a.

DECRETA:

Art.1°. Fica aberto no Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o
crédito suplementar no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil Reais), com a criação do
Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 – Equipamentos de Material Permanente, na
Ação 28002801.0824401202.071 – Conselhos Tutelares, na Fonte de recursos 00 –
Recursos Ordinários, destinados ao reforço da dotação e correção da natureza da
despesa, conforme discriminada no anexo único deste Decreto.

Art. 2°. Para acorrer à despesa resultante da abertura do crédito de que trata o art. 1º
ficam anuladas parcialmente no mesmo Orçamento, as dotações indicadas no anexo
único deste decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia
25 de novembro de 2019

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
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__D1639A82872__

Pessoas
Físicas

TOTAL DO ÓRGÃO 2.000,00 2.000,00

ÓRGÃO: 2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
UNIDADE

ORÇAMEN
TÁRIA

PROJETO
ATIVIDADE ELEMENTO FR ACRÉSCIM

O (R$)
DECRÉSCIM

O (R$)

1545100731. 4.4.90.51.00

TOTAL GERAL R$ 2.000,00

DECRETO N.º 19.937, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Abre, no âmbito do poder Executivo Municipal, o crédito suplementar no valor de R$
670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais), com recursos oriundos de anulação de
dotação na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei n° 4.320/64, em seu
art. 41, inciso I, art. 42 e 43, § 1°, inciso III, e devidamente autorizado pela Lei
Municipal n°. 2.275 de 09 de janeiro de 2019, art. 8º, I, a.

DECRETA:

Art.1°. Fica aberto no Orçamento Municipal vigente, no âmbito do Poder Executivo, o
crédito suplementar no valor de R$670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais),
destinado ao reforço da dotação e correção da natureza da despesa, conforme
discriminado no anexo único deste Decreto.

Art. 2°. Para acorrer à despesa resultante da abertura do crédito de que trata o art. 1º
fica anulada parcialmente no mesmo Orçamento, a dotação indicada no anexo único
deste decreto.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia
25 de novembro de 2019

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
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__D1639A82873__

2501 008 - Obras e
Instalações

00 670.000,00 0,00

2501
1545100741.
011

4.4.90.51.00
- Obras e
Instalações

00 0,00 670.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 670.000,00 670.000,00
TOTAL GERAL R$ 670.000,00

DECRETO N.º 19.938, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

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. 1º Fica exonerada, a pedido, POLIANA BOMFIM DOS SANTOS, do cargo de
gerente da Gerência de Estudos, Projetos e Eventos, cargo de provimento
comissionado pertencente à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer – SECTEL.

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

Vitória da Conquista, Bahia,
25 de novembro de 2019.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal
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