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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 074/2ci20

.

DATA DE EMISSÃO EDITAL: 09/09/2020
DATA DE ABERTURA: 16/09/2020
HORÁRIO DE ABERTURA: 08h00min
OBJETO.REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES
RAPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTUCORPOS IgG E
IgM. COM TIPOS DE AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO ou PLASMA,
CORONAVIRUS, COM REGISTRO NA ANVJSA.
ÔRGÃO/UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
i l CONVITE
/ ) TOMADA DE PREÇO
( ) LEILÃO
l INEX./CREDENCIAMENTO
(

r

l CONCORRÊNCIA PÚBLICA
r l CONCURSO
( l DISPENSA DE LICITAÇÃO
IX ) PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ÍTEM.

AUTUAÇAO
NO DIA 27 DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE, AUTUEI OS DOCUMENTOS QUE
COMPOEM O PROCESSO LICITATORIO, E PARA CONSTAR, LAVREI O PRESENTE
""ERMO.
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Guaratinga/BA, 27 de AGOSTO de 2
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S ROSA DIAS
L/coMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2020

Av. Jusce1ino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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SOLICITAÇÃO
À

Comissão Permanente de Licitação
A/C: Sr. Antônio Carlos Rosa Dias
Senhor Responsável,
·-----

Após cumprimentá-lo, solicitamos a V.S. ª providencias no sentido de
formalização de procedimento licitatório objetivando REGISTRAR PREÇOS
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG E lgM, com tipos de
amostras de sangue total, soro ou plasmas, CORO NAVÍRUS, com registro na
Al\'VISA, conforme o anexo I do Edital, conforme especificações e quantidades
estabelecidas

no Termo de Referência, encaminhadas pela Secretaria

Municipal de Saúde.
Ressaltamos que a planilha de especificações e quantitativos forma
confeccionadas baseadas na necessidade do Município.
Atenciosamente,

Município de Guaratinga/BA, 14 de Setembro de 2020.

~-------

Adilson~; ~t~s Moronari
Decreto Nº 281 de 13/12 / 2019
Secretário Municipal de Saúde

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PESQUISA DE MERCADO
Em atendimento aos preceitos estabelecidos nas legislações em vigor e
em obediência as demais modalidades ao art. 15° da Lei 8.666/93 V - balizar-se
pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública, e o Decreto Federal n. 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços no âmbito do Poder Executivo, determina no inciso IV do
artigo s 0 que cabe ao órgão gerenciador a realização de pesquisa de mercado
para identificação do valor estimado da licitação e consolidação dos dados das
pesquisas realizadas pelos órgãos e entidades participantes.
A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável
para a verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas
decorrentes de contratação pública. Serve de base tambéin para confronto e
exame de propostas em licitação e estabelece o preço justo de referência que a
Administração está disposta a contratar, devendo constar no edital o critério de
aceitabilidade dos preços unitário e global. Mediante a pesquisa de preços se
obtém a estimativa de custos que se apresenta como de fundamental
importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública,
funcionando como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos certames
licitatórios e àqueles executados nas respectivas contratações. Assim, sua
principal função é garantir que o Poder Público identifique o valor médio de
mercado para uma pretensão contratual. O Departamento de Compras promoveu
a pesquisa de preço de mercado do objeto deste feito, tendo apurado o
quantitativo que segue em anexo:

Balizamento anexo.
Guaratinga/BA, 19 de agosto de 2020.

/
Eliel Cl;,yton o 1ra Costa
I
'
Decreto n° 2!}'6/2018
Direto~>Óepartamejto de Compras

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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Ofício SMS 064/2020

Ao
Departamento de Compras
Sr. Eliel Gobira
Diretor
Venho pelo presente solicitar cotação do item abaixo re!aci0nado para reaiizc=:,riic
de processo lícitatório em atendimento as demandas da Secretaria Munjcipa1 de 5~'~;.íe
no combate a pandemia por Covid-19.

------------~--------
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Teste Rápido (COVID-19) com Dete~
--i --- - -------01

qualitativa dos anticorpos IgG e i9M contra :

UN
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o Coronavírus. com RPn!stro na Anvisa.
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Sem mais para e momento e desde já nos colocamos
quaisquer dúvidas.
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disposiçãc ca:·.:;
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Atenciosamente,

Adilso · aniel Sa
Secretário iv1unic·
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Av. Bahia, 533- Centro - G1.;ar-atinga/BA - CEP: 4S800-G'.J0
CNJP: 09.676,1'i9i0001-03 - Fone 3277-2672.
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A
Opto de compras

Sr. Eliel Gobira
Dfretor
ORÇAMENTO TESTE RÁPIDO PARA COV!O 19

ITEM
1

.

.·

DÉsCRIÇÂO DO ITEM
Teste Rápido Corooavírus (COVID-19) lgG11gM.
Detecção qualitativa dos anticorpos !gG e lgM conlra o
Coronavírus. Tipo de Amostra: Sangue Total, Soro ou
Plasma-Resultados em 10 mi utos.

UNI

1 ;_-

UNO 2000

-,,

'

:QTD .M_ARCA
medleveo
soho

.

VALO~UNT

RS

VALÜRTÓTA"i'.°

R$

178.000,00

TOTAt RS

178.000,00

89.00

~i~eira de Frelta$, 19 de agosto de 2020
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Dpto de Compras

sr. E!iel Goblra
Diretor
ORÇAMENTO TESTE RÁPIDO PARA COVIP 19

ITEM

DESCRIÇÃO 00 ITEM

UNI

QTO

MÁRCA

1

Teste Rápido Coronavírus {COVID-19) lgG/lgM.
Detecção qualitativa dos anticorpos lgG e lgM contra o
Coronavirus. Tipo de Amoslra: Sangue Total, Soro ou
Plasma-Resultados "m 10 min,.fos.

UND

2000

LIVZO

VALORUNT
R$

VALOR TOTAL

9MO R$

196.000,00

TOTAL R$

196.000,00

Teixeira de Freitas, 17 de agosto de 2020

f'f8467.630/0001-31il

9

73 3013-7749 @ 73 99971-6737
E·mait limpezaeciarrnt@gmail.com
Rua Águas Claras, 360·· Bela Vista· CEP: 45.99!}.280. Teixeira de Freitas/BA
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EMBALAGENS DESCARTÁVEilS

A

Dpto de Compras

Sr. Eliel Gobira
Diretor
ORÇAMENTO TESTE RÁPJOO PARA COV!D 19

11'M
1

DESCRIÇÃO DO ITEM
Teste Rápido Coronavirus (COVID-19) lgG/lgM.
Detecção qualitativa dos anticorpos tgG e JgM contra o
Coronavirus. Tipo de Amostra: Sangue Total, Soro ou
Plasma·Resulteóos em 10 minutos.

UNI

QTD

MAl!CA

VAlORUNT

VALOR TOTAL

/

UNO

2000

MEDLEV
ENSOHN

RS

132,00

R$

264.000,00

TOTAL

RS

264.000,00

Teixeira de Freitas, 19 de agosto de 2020

Assinat<ll:a/carimbo

Cintia Voge/ de Castilho Fonseca EPP CNPJ: 05.566.327/0001-49 TEL: (73} 99975-3189

)

LEGENDA

lli!!li1!ll!I
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

2' L;iqar

Governo do Estado da BAHIA
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20/08/2020 12:05:44

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES
Pesquisa de Preços Nº 000026/2020 - 20/08/2020 - Processo Nº 000074/2020 - MENOR PREÇO POR LOTE
OL

PRODUTOS
HOSPITALARES E
LIMPEZA EPP

A.R.M.A. EIRELI • ME

Item

Lote

Código

Especificação

Unidade

Quantidade
Total

Unitário!

00001 00001

00012065

TESTE RÁPIDO (COVID-19) com detecção quantitativa
dos anticorpos igg e igm, contra o coronavirus, tipo de
amostra: sangue total, soro ou plasma, com registro na
anvisa.

'

"

'

Unitário 1

''

Total

B9,ooo 1111:.00~.oo
'
'

9a,ooo 1ss.000·,oó.

Valor Total OBTIDO

178.000,00

196.000,00

Valor Total VENCIDO

178.000,00

UN

2.000,000

CINTIA VOGEL DE
CASTILHO FONSECA

EPP
Total

Unitárioj

:>l 34,~0o

Unitário 1

Total

2M,ooo,oo
'

'
264.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

20/08/2020 12 05:32

Pesquisa de Preços Nº 000026/2020 - 20/08/2020 - Processo Nº 000074/2020
hem

00001

Lote

00001

Código

00012065

Especificação

Unidade

TESTE RÁPIDO (COV!D-19}
com detecção quaritItatíva dos anticorpos Igg e igm, contra o
coronavírus, tipo de amostra: sangue total, soro ou plasma, com
registro na anvisa.

UN

Quantidade

Unitário

Valor Total

2.000,00

106,333

212.665,66

212.666,66

·e·.
',

111

l-,

'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURATINGA
I "! /

BALIZAMENTO

A.R.M.A EIRELLI
-ME

JL CANDEIA
PRODUTOS
HOSPITALARES
E LIMPEZA-EPP

JAF
EMBALAGENS
DESCARTÁVEIS

CNPJ 35.520.024/0001-56

CNPJ 18.467.630/0001-36

CNPJ 05.566.327 /0001-49

R$ 178.000,00

R$ 196.000,00

R$ 264.000,00

VALOR MÉDIO ESTIMADOR$ 212.666,66 (Duzentos e

doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta
e seis centavos).

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro- Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO AO DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ií

Senhor Responsável,

Em face da necessidade de realização de procedimento

licitatório

objetivando REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
TESTES

RÁPIDOS

(COVID-19)

COM

DETECÇÃO

QUALITATIVA

DOS

ANTICORPOS lgG E lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou
plasmas, CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA, conforme o anexo I do
Edital, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital e
para tanto solicitamos deste departamento DECLARAÇÃO quanto a existência de
dotação orçamentária

para

cobertura

das despesas

decorrentes da futura

contratação cujo valor estimado é de R$ 212.666,66 (Duzentos e doze mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Guaratinga/BA, de 20 agosto de 2020.

-eL~
becreto Nº 19612019
Presidente GPL

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

,

DEPARTAMENTO CONTABIL
DECLARACÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1. 1-

DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Tendo em vista a solicitação do Presidente da C.P.L sobre a existência
de Dotações Orçamentárias objetivando REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL
E

FUTURA

AQUISIÇÃO

DE

TESTES

RÁPIDOS

(COVID-19)

COM

DETECÇÃOQUALITATIVA DOS ANTICORPOS lgG E lgM, com tipos de amostras
de sangue total, soro ou plasmas, CORONAVÍRUS, com registra na ANVISA,
conforme o anexa I do Edital, conforme especificações e quantidades
estabelecidas neste edital encaminhada pela Secretaria Municipal de

Saúde, cujo valor estimado da contratação é de R$ 212.666,66(Duzentos e
doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), este
setor

de

contabilidade

tem

a

informar

que

existe

disponibilidade

orçamentária para cobertura da despesa.
1.2 - DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.
Art. 7° A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 8.666 de

1993, nos termos do Lei nº 10.520 de 2002 e será procedido de amplo pesquiso de
mercado.

§ 2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.
1.3 - DO IMPACTO FINANCEIRO:

Desnecessário se faz a estimativa de impacto orçamentário financeiro, uma vez que
a despesa está afeta somente ao exercício financeiro de 2018 não se enquadrando
//

nos moldes previstos no Art. 17 da LRF.

,.,,..-----J;:::<

/

Guaratinga/BA, 21 de agosto de 2020,: /;"
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/Rodrigo So~b Sil 9/ /
/ Decre!óÍ6$/20 J/ /
Deptamento de Con abiÍidade
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro- Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO À SECRETARIA DE FINANÇAS

Senhor Richardson Silva de Oliveira,
Secretário Municipal de Finanças

Em face da necessidade de realização de procedimento licitatório visando
REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES
RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS lgG

E

lgM,

com

tipos

de amostras

de sangue

total,

soro ou

plasmas,

CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA, conforme o anexo I do Edital,
conforme especificações e quantidades estabelecidas neste edital, solicitamos
desta Secretaria DECLARAÇÃO quanto a existência de recursos financeiros para

cobertura das despesas decorrentes da futura contratação.
Na oportunidade, informo que com base em pesquisa de preços realizada, a
previsão cujo valor estimado é de R$ 212.666,66(Duzentos e doze mil, seiscentos
e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Guaratinga/BA, 21 de agosto de 2020

1///"
.

/'/j

.&itõn1o Cario~:ª Dias
Decreto Nº 196/2019
Presidente CPL

Av. Jusce!ino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CERTIDÃO DE FINANÇAS
Atendo despacho da Comissão Permanente de Licitação do Município

de Guaratinga/BA, certifico a existência de disponibilidade financeira para
cobertura das despesas decorrentes do REGISTRAR PREÇOS PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG E IgM, com tipos

de amostras de sangue total, soro ou plasmas, CORONAVÍRUS, com
registro

na

ANVISA,

conforme

especificações e quantidades

o

anexo

I

do

Edital,

conforme

estabelecidas neste edital, cujo valor

estimado é de R$ 212.666,66(Duzentos e doze mil, seiscentos e sessenta e
seis reais e sessenta e seis centavos).

Tendo como fonte de receita as Tributárias, as Transferências

Constitucionais, bem como repasses do Estado, da União.

Guaratinga/BA, 24 de agosto de 2020.

Richardson Sil
Decreto Nº 085 de 09 e fevereir
Secretârio Municipal de Fin

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
1

-DO OBJETO

1.1 ~ A presente licitação tem como objeto REGISTRAR PREÇOS PAR~ EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇAO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS !gG e lgM, com Upos de amostras de sangue total, soro ou p!asma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA, conforme especificações e quantidades estabelecidas
abaixo:

RELAÇÃO DE PRODUTOS

Item
1.

Especificação

Unit.

TESTE RÁPIDO (COVID-19) com

UNID

Marca

Quant.

2.000

Detecção quantitativa dos anticorpos
lgG e !gM, contra o Coronavirus, tipo
de amostra: sangue total, soro
plasma, com Registro na ANVISA.

Valor
Unit.
R$

Valor
Total
R$

106,33 212.660,00

°"

2 - DA MOTIVAÇAO
2.1 - A solicitação se faz necessária devido à necessidade de testagem nos profissionais de Saúde,
nos estudantes municipais e na população em geral aos quais apresentem sintomas, pedido através
da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 Especificações técnicas: Seguem descrição detalhada do objeto, características que propiciam
tanto a formulação de propostas de preços pelas empresas como também o julgamento objetivo da
melhor proposta e a conferência na entrega da mesma, tarefas realizadas por parte da
Administração. A natureza do fornecimento será PARCELADA. Estão descritas normas técnicas e
padrões de qualidade obrigatórios para o objeto a ser adquirido.

3 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1 - As aquisições enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de

2002.
4- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
4.1 - Os fornecimentos serão entregues de acordo com a necessidade da SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE, com prazo de entrega dos TESTES RÁPIDOS {COVID-19) não superior
à 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Empenho ou da assinatura
do instrumento de contrato, se for o caso.
5- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS (COVID-19)

5.1 - os TESTES RÂPlDOS (COVlD-19} serão recebidas:
a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1} a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2) o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;
a.3) a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
b) Definitivamente, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, por

servidor ou comissão responsável, desde que:
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

~-1
b.1) a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
1
b.2) o objeto esteja adequado para utilização.
5.2. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecído apenas será realizado após o recebimento
definitivo.
5.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
5.4. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro}
horas, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
5.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem
servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para o Município de Guaratinga.
5.6. A licitante vencedora obriga-se a substituir, imediatamente a partir do recebimento de notificação
efetuada pela Administração Municipal, o objeto entregue e aceito comprovada a existência de
incorreções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização. Findo este
prazo serão apllcadas as penalidades cabíveis.
5.7. OS TESTES RÁPIDOS (COVID-19) que por sua natureza tenham em seu registro prazo de garantia
do fabricante contra defeitos de fabricação ou recomendações para uso em tempo pré~estabelecido,
deverão obrigatoriamente possuir um prazo m!nimo de 12 (doze) meses para o seu uso a contar da
data de entrega.
a) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e
da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do recebimento provisório.
5.8 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
em desacordo com as especlficações exigidas.
6- DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
6.1 -Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
7 - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
7.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante o gestor/fiscal da Ata de
Registro e do Contrato será o s.-a ELIZANGELA FERREIRA MEDINA, nomeada pela Portaria
Municipal Nº 002/2018, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
7.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
7.3 - A fiscalização de que trata este Item não exclui nem reduz a responsabllldade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer lrregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilídade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer
da contratação:
a) lnexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

8.2 -A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sUjeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa
b.1) Moratória de até 0,33% {zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga pelo prazo de até
cinco anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou ~té que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 8.3 - A penalidade de
multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
8.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneídade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
8.4 - A aplicação de qualquer das penalldades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
8.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade,
8.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
8.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
8.8 • As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser apllcadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no de rer da licitação estão previstas no
Edital.
Atenciosamente,

s:7 -

Adilsoil"Da 1el Santos Moronari
Decreto MunicipaJ Nº 281/2019
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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DECRETO Nº. 19,i, DE G< [)E JUNHO DE 2019.
''DiS!)Õe

sobre

Cc.-missii-o
Ucitilç5o

alteração

da

Pennanente
do
Município

de
de

A PREFEITA DG MULHt;.l:?!G D>~ G~IAR!·,T!NGA, Estt.cb da 3ahia, no uso das
atribuições que lhe confere e

a1T.

5t', iV

e;

AíX du Lei Orgânica Municipal e tendo em

vista o disposto na Lei Federai,:. 10 :',C;?. 8 ci U/ de L.ic!rnçf,es. ,i. 8666/96 e demais
normas atinentes a procedimento;.; kil,uv,·,c.·é

CONSIDERANDO quG, 1~8.0 t?neiCJ ;;,i:.; :·· :.us,c;~,;:. ,x:1· ;-,ar'le do servidor João Batísta
Oliveira Prates ern ccr;·,poa é1 Su,-r1:_-,;;:;,c F""2rri1,;;:;;:;,,:te ,12 Usitaçao do Município de

Gw:iraiinga instituída ;ceio D2crr:.,tv ,;·'

e :·:f,

i:G;

?O ci8 n,a1·1;o de 2018.

Art.1° - Substit.ú rnernJ1-cJ ciz. C::-:.r,,-o:,-,f,_..~'-'="FiD-'i,:;n,~, ds i.iciw~;ac r:b Munieípio de
Guaratinga, João Batist.3 Oiivelff. ~>:t;.,.:s ,~,u s<2., ,11J,;r f\c,fünerson Queiroz do

Nascimento.
Art. 2" - Com a substituiç8o, p,,,s;::,2,r;,'. i1 :i,y,.-: a ·.,~9ui;11e co:nposição:
- Antônio Carlos Rosa D:as - :..:-resici(~n:::,

- Dionisio Moraes Bbnchini - MemtrzJ

;''L·,c;,·,,1:1-ga - fü,hiz - CEP· 45..'340-000
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Esta ediçao encontra-se 110 site: •sww.~1-..,"

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕE"i;
-..l;·/

DESPACHO AO GABINETE MUNICIPAL
Senhora Prefeita Municipal
Christine Pinto Rosa,
Ocorrendo a necessidade de abertura de Processo Licitatório, na Modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO -

SRE, objetivando REGISTRAR PREÇOS PARA

EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM
DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS lgG E lgM, com tipos de amostras
de sangue total, soro ou plasmas, CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA,

conforme o anexo

I

do Edital, conforme especificações e quantidades e

especificação e quantitativos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Saúde.
Solicito de V.Sª. que seja a mesma autorizada nos moldes previstos nas
Leis 10.520/2002 e 8.666/93 e suas modificações, bem como pelo Decreto Municipal
de Pregão Nº 052/2017 e do Decreto Municipai de Registro de Preços Nº 053/2017,
cujo valor estimado é de R$ 212.666,66(Duzentos e doze mil, seiscentos e sessenta
e seis reais e sessenta e seis centavos).
Informamos ainda a existência de saldo financeiro e dotações orçamentárias
para cobertura das despesas conforme declarações emitidas pelos Departamentos
de contabilidade e finanças:

Atenciosamente,

Guaratinga/BA, de 25 de agosto de 2020
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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
AUTORIZACÃO DE ABERTURA DE LICITACÃO

A Prefeita do Município de Guaratinga/BA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais,

é

de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e

tendo em vista o despacho da Comissão Permanente de Licitações, AUTORIZA a
Comissão Permanente de Licitações a proceder através de processo lícitatório na
modalidade Pregão Eletrônico, adotando o sistema de Regístro de Preços com o
objetivo REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
TESTES

RÁPIDOS

(COVID-19)

COM

DETECÇÃO

QUALITATIVA

DOS

ANTICORPOS lgG E IgM, com tipos de amostras de sangue totaL soro ou plasmas,
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA conforme o anexo I do Edital, conforme
especificações e quantidades estabelecidas encaminhada pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Cumprindo o acima determinado venha os autos do processo acompanhado de
parecer jurídico para homologaçào ou outras providências cabíveis.
Guaratinga/BA, 26 de agosto de 2020.

0-y-Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de dois mil e vinte, na Prefeitura
Municipal de Guaratinga/BA, autuo os documentos de Licitação que adiante
seguem, e para constar fiz esta autuação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 074/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRE Nº 008/2020

OBJETO DA LICITAÇÃO:

REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇAO DE TESTES
RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇAO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS lgG E
lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasmas, CORONAVÍRUS, com
registro na ANVISA, conforme o anexo Ido Edital.

I

,Án:
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1/#1
~

\fliO
~(},Sa Dias
Decreto Nº 196/2019
Presidente GPL
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DESPACHO À EQUIPE DE APOIO E PREGOEIRO

Senhor Pregoeiro,
Encaminho autos preliminares

relativo

ao

Processo Administrativo

Nº

074/2020, Pregão Eletrônico SRE Nº 008/2020 cujo objeto REGISTRAR PREÇOS
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇAO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
COM DETECÇAO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS lgG E lgM, com tipos de
amostras de sangue total, soro ou plasmas, CORONAVÍRUS, com registro na
ANVISA, conforme o anexo I do Edital, conforme especificações e quantidades
anexa, a fim de que seja elaborado o edital nos termos da Lei Federal 10.520/2002
para tanto relacionamos os documentos a seguir:
/

Solicitação da Secretaria de Saúde;

/

Planilha de especificação e quantitativos;

/

Balizamento de preços;

/

Declaração de disponibilidade orçamentária;

/

Declaração de disponibilidade financeira;

/

Termo de Referência;

/

Autorização para abertura do certame.

Atenciosamente,

Guaratinga/BA, 28 de agosto de 2020.
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~õf'lcarlo ;'.Róto:as
~6re:o Nº 196/2019
Presidente CPL
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DECRETO NOMEIA
PREGOEIRO E
EQUIPE DE APOIO
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MUNICIPIOT
Prefeitura Municipal de Guaratinga

Prefeitura Municipal de
Guaratinga publica:
•

Decreto Nº. 164. de 15 de junho de 2020 - Dispõe sobre a designação
de servidores para compor a Equipe de Apoio os Pregões Eletrônicos do
Município de Guaratinga.

Esse município tem)
Imprensa Oficial.
A Lei exige que. todo· ,@ator
publique :seus atos no seu veiculo
ofít:ial para que a pop,u ra~o tenha

acesso e sua gestao~a
transparente e cla(a.
A Imprensa Oficia! criada através
de Lei, cumpre esse- papel.

Imprensa Oficial
do llllunwípio.
Gestào Transparente e consciência llmpa,

Gestor - Christine Pinto Rosa/ Secretário - Governo/ Editor - Ass. de Comunicação
Av. Juscelino Kubitschek, 589

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H/H81B/GUQXC3MZNl3+QOW

Segunda-feira
15 de Junho de 2020
2 Ano - N" 2649

Guaratinga

Diário Oficial do

MUNICIPIO

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
GABINETE DO PREFEITO

.
···-,~

DECRETO Nº. 164, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

"Dispõe sobre a designação de servidores para
compor a Equipe de Apoio os Pregões Eletrônicos

do Municipio de Guaratinga".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO ÓE GUARATINGA, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 59, IV e XIX da Lei Orgânica Municipal e tendo em
vista o disposto na Lei Federal n. 1O. 502 e na Lei de Licitações, n. 8666/96 e
demais normas atinentes a procedimentos licitatórios,

DECRETA;

Art. 1° - Nomeia o Pregoeiro Ywério Campos Rodrigues e Dionisio Moraes Dionísio
Moraes Bianchini como responsáveis pelos Pregões Eletrônicos do Município de
Guaratinga.
Paragrafo único - A equipe de Apolo será composta pelos seguintes servidores:
- Antonio Carlos Rosas Dias - Membro servidor efetivo
- Clériston de Jesus Moreira - Membro servidor efetivo
- Oldair Carlos dos Santos Lopes - Membro servidor efetivo
Art. 2" - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 15 de junho de 2020.

Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H/H8lB/GUQXC3MZN/3+QOW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
ATA DA REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Aos 28 {vinte e oito) dias do mês de agosto de 2020, às 09:00h, na Sede da
Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, reuniram-se o pregoeiro e a equipe
de apoio para elaboração de edital relativo ao Processo Administrativo nº
074/2020, Pregão Eletrônico SRE nº 008/2020 cujo objeto REGISTRAR
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÃPIDOS
(COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG E IgM,

com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasmas, CORONAVÍRUS,
com registro na ANVISA, conforme o anexo I do Edital. Conforme planilha de
especificação e quantitativos anexa, conforme solicitação da Secretaria
Municipal

de

Saúde,

devidamente

autorizado

pela

senhora

Prefeita

Municipal. Iniciando a reunião, foram apresentados os documentos que irão
auxiliar na elaboração da Minuta do Edital, tais como: Oficio de solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde, Orçamentos Prévios, Planilha para
Balizamento de Preços, Despacho à Assessoria Contábil, Certidão de
Existência de Dotação Orçamentária, Despacho à Secretaria Municipal de
Finanças, Certidão da Secretaria Municipal de Finanças e Termo de
Referência. Após análise dos documentos, passou-se à elaboração da Minuta
do Edital que segue anexa da presente ata, a qual será encaminhada ao
departamento jurídico municipal para emissão de parecer prêvio nos termos
do parágrafo único do art. 38 da Lei Federal nº. 8.666/93. Nada mais
havendo a tratar, a Pregoeira ordenou a lavratura desta ata, que após lida e
aprovada será assinada por todos { Pregoeiro e Equipe de Apoio).

Ywério,,f_Wpos Rodrigues

á:J;:;/
C
' · te~
,
ensl on
esus M
ore1ra
(Membro Comissão)

Decreto 164/2020
Pregoeiro Municipal
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1/ \ ,
:i-f' \
Oldair Carlos dos Santos Lopes
(Membro Comissão)
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PREGOEIRO E EQUIPE DE APOI0}/
DESPACHO À ASSESSORIA JURÍDICA
Art. 38, Parágrafo único, Lei Federal 8.666/93.

Senhora Advogada Municipal,
Cumpridas as formalidades legais preliminares, e, na qualidade de Pregoeiro do
Município de Guaratinga/BA designado pela Decreto nº. 164/2020, remeto os autos
do Processo Administrativo Licitatório nº. 074/2020, modalidade Pregão Eletrônico
SRE n" 008/2020 objeto é REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO

DE

TESTES

RÁPIDOS

(COVID-19)

COM

DETECÇÃO

QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IgG E lgM, com tipos de amostras de sangue
total, soro ou plasmas, CORONAViRUS. com registro na A1'.'VISA, conforme o
anexo I do Edital, confonne solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para vossa
apreciação e emissão de parecer prévio, no sentido de dar prosseguimento ao mesmo.

Atenciosamente,

Guaratinga/BA, 28 de agosto de 2020.

\
Â''

Y)'ijóri<LCampos
Decreto N" l 64/ 2020
Pregoeiro Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARATINGA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
'e'--""

PARECER JURÍDICO PRELIMINAR

Manifestação Jurídica em licitação
De: Procuradoria Municipal
Para: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA

Assunto: Parecer Jurídico da fase interna do Certame Licitatório Administrativo Pregão

Eletrônico n. 08/2020, Processo Licitatório n. 074/2020,

DO RESUMO

Consulta-nos o Setor de Licitações sobre a regularidade jurídica da fase interna do Processo
Licitatório n. 074/2020, referente ao Pregão Eletrônico n. 08/2020, cujo objeto é o registro
de preços para futura aquisição de testes ráp[dos(COVID-19) com detecção qualitativa dos
anticorpos !gG e !gM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o

CORONAVIRUS, com registro na ANV!SA, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

É breve o relatório, passemos à análise.

DA ANÁLISE

O pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, onde

a disputa pelo fornecimento se dá através de sessão pública, por meio de propostas e lances,
para a classificação e habilitação do licitante que ofertou o menor preço.
Segundo a lição de Jacob, Pregão é o procedimento administrativo por melo do qual

a Administração Pública, garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de
serviço, visando a execução de objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em
sessão pública, reduzir o valor da proposta por meio de lances verbais e sucessivos."
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacob. Sistema de Registro de Preços Pregão Presencial e
Eletrônico. 2 ed. Belo Horizonte:Fórum, 2005, p.455)
O surgimento do Pregão no Brasil trouxe uma nova maneira de administrar os
recursos públicos, possibilitando ao gestor melhor aproveitamento dos recursos e mais
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agilidade nas compras. O pregão tornou-se a modalidade de licitação mais utilizada nos

órgãos Públicos e, notadamente, nas prefeituras que desejam mais agilidade e rapidez nas
compras e contratações.
No municípío de Guaratinga o Pregão Eletrônico foi devidamente regulamentado

pelo Decreto Municipal 160 de 10/06/2020, tendo em vista o disposto na Lei Federal n2
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei Federal n2 10.024, de 20 de setembro de 2019. e o
Registro de Preços pelo Decreto Municipal n. 53/2017.

Contudo, para melhor resultado e eficiência do pregão, com objetivo de reduzir os
custos para a Administração, a realização de uma boa pesquisa de preços é fundamental.

Frise-se que é do preço médio encontrado pela pesquisa da Administração/Setor de
Compras, que se iniciará o pregão, com a redução dos valores.
Abaixo algumas decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a
obrigatoriedade do orçamento/ Pianilha de custo nas licitações:

" ... somente proceda à licitação de obras ou de serviços ou dê prosseguimento a
processos de contratação direta de obras e serviços - quando existir orçamento
detalhado em planilhas que expressem todos os custos unitários das obras ou
serviços objeto da licitação ou da contratação direta, de acordo com o artigo 7°, §
2°, inciso ll e dispensa e inexigibilídade de licitação".
"... esclarecer que a existência de documento que consolida os valores obtidos e
permita verificar a base de dados utilizados para a necessária estimativa, pode ser
elaborado com fundamento em qualquer meio de comunicação entre gestor e
fornecedor, é suficiente para atender a Pregão Presencial e Eletrônico e Sistema
de Registro de Preços - Casos Práticos 22 formalização desejável" (Processo nº TC
015769/2003 - 3 - Acórdão nº 1.110/2004- Plenário.

"observar o disposto nos arts. 7°, § 2°, inciso li, da Lei nº 8.666/93 quanto à
necessidade da disponibilização de orçamentos, em seus editais de licitação, que
espelhem a realidade dos valores praticados no mercado e nos quais reste claro o
valor máximo a ser aceito pela Administração para as obras e serviços a serem
contratados, a fim de propiciar um julgamento objetivo, em estrita vinculação aos
instrumentos convocatórias" (processo nº TC - 014.599/2000-2. Acórdão nº
1. 753/2004 - 2º Câmara).
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O TCU entendeu que é dever da CPL observar a obrigatoriedade da planilha.
Multa aos membros por inobservância da norma. (processo nº 350.057 /95-8.

Decisão nº 504/1996 ~ Plenário.

Consultando os autos do processo em análise constata-se que houve um
balizamento de preços, bem como, há declaração do Departamento Fazendário que dispõe
de recursos financeiros e declaração do Setor Contábil que possui adequação orçamentária

para a pretensa contratação.
A requisição foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde responsável e a abertura se
encontra devidamente autorizada pela Prefeita Municipal. Constam também o Decreto n.

164/20 de nomeação do pregoeiro e de toda a equipe de apoio para os pregões eletrônicos
a serem realizados no âmbito do município.
O procedimento da sessão do pregão deverá ser assim estruturado, nos termos do
art. 6 do Decreto Municipal n. 160/2020 que regulamentou o Pregão, na forma eletrônica,
para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito a administração municipal.

observará as seguintes etapas
sucessivas:
I - planejamento da contratação;
II-publicação do aviso de edital,
III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;
IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva:

V - julgamento;
VI - habilitação;
VII - recursai;

VIII - adjudicação; e

IX- homologação."
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O Edital também respeita os ditames instituídos pelas Leis Complementares ns.

123/2006 e 147/2014, regulamentadas pelo Decreto n. 8.538/15, que regulamenta a
participação de Microempreendedor Individua! em processos licitatórios.

DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto opinamos favoravelmente ao prosseguimento do presente

processo licitatório desde que obedecidos os preceitos legais da Lei de Lidtações,.Lei Federal
n2 10.520/2002, na Lei Federal n2 10.024, de 20/2019 e no Decreto Municipal 160 de

10/06/2020,

bem

como

das

Leis

Complementares

ns.

123/2006

e

147/2014,

regulamentadas pelo Decreto n. 8.538/15.

Foi verificado através de pareceres contábeis e financeiros a existência de dotação
apropriada e com saldo orçamentário, sendo que a minuta do edital vem com os requisitos
mínimos exigidos pelas normas legais.
O regime adotado na contratação será o de Registro de Preços, o M un!cípio
encontra-se desobrigado da contratação em sua totalidade, podendo ser feitas na medida
da necessidade.
O extrato do Edital deverá ser publicado no átrio da prefeitura, no Diário Oficial do
Município, da União e no Jornal de grande circulação, considerando trata-se de aquisição
afeta a Lei Federal n.13797/20, será utilizado o prazo reduzido pela metade nos termos do
art. 4-G:

Art. 4°-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo
objeto seja a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata
esta

Lei,

metade_

os

prazos

dos

procedimentos

licitatórios

serão

reduzidos

(Incluído pela Lei nº 14 035, de 2020)
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Por fim, para cumprimento da lei Federal de Acesso à Informação e garantir màtS

ampla concorrência e divulgação ao certame, em respeito a transparência do processo
licitatório, o Edital deverá ser publicado em sua integra no site: www.guaratinga.ba.gov.br.

e http://guaratinga-ba.portaltp.eom.br/., onde poderá ser diretamente visualizado por
quaisquer cidadão e empresas, bem como para facilitar a fiscalização de todos os
interessados.

Portanto, o nosso parecer, s.m.j, pela regularidade jurídica da fase interna do
Processo Ucitatório n. 074/2020, referente ao Pregão Eletrônico n. 08/2020.

Guaratinga, 02 de setembro de 2020.

~Rowenna Nascimento Rosa
Procuradora Geral - OAB/BA 17.133

Assessora Jurídica da Lic ação- OAB BA 52.930
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DECRETO Nº 53/2017

"E.'>tabele::e normas e procedimemos para licitaçõe.ç e
contratos admiaistrativo~· realizados Pº" sistema de
rcgisil'o de preços - SRP, da administração Pública
direta do município de Guaratinga., no âmbito do Poder
Execu!i,,o"

A Prefeita Municipal de GnJrating;,, Estadv <la Bahi;:, no uso de suas at1ibuições qui;: lhe
confere o mt. 59, N e XIX dc1 L:i Oiglnic!l Muuicipal.; tcr,dc em vista o disposto no art. 118
da Lei de Licitações, n. 8666/96, m1s: ,:3:; e· 1'r 7 ·aa ~dJ<le Licitações e Contratos do Estado da
Bahia, ,1. 9433/2005 e demais nürrnas ;,i:i,1-::,~i:s a pnx::•iim,mtu_~ licitatórios.
DECRE.TA:

CAFÍTUU) 1- Dz,~ di·i!:l1si~i,c~ :ier.ó
,

..

-

.

-~ .·

A11. 1° Este IJecrnto. estabc-?sc:c. t!ül'n1as e: ,prc,ce:~iFt1c11tos parn licitações e contratos
'
' .
.
'•
'
administrativos rea!i1.âdd·s_por'Sis:~;r,, ck r.;gís':r'? (\e j]Í-c:çqs - SRP, àa adininist.r.tção Pública
direta do município de Guaratüiga, r1D_j11,,b::t0 Jo Pci,~eJ: Exe.:;uti\'o.·

A1·L 2" Para os íms deste Decreto C\.msid~r-1-1,c:
I - Administração: órgil.o, cntida1~t ,)LC unidr,d:; :;.dministrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretz.mcnte;··

II -- Administração Pública: Adn1lni~trnçli0 jin:<a e indireta, abrangendo as emidadçs t:om
personalidade jurídica de direito rrivac\o contro!,1das pelo Poder Público, bem como as
fundaçõcti por ele instituídas e m:mtida5;
!li - a111oslra. amostrngem Dpresen<;é11 pdu ,;icitanü: p~.m e:rnrne pela Administração, que
identifique a natureza, espéi:ie e qu;tlid,iJc: ,\0 bem t, ser forneçido no füturo;

lV - ala de registro de preçcs -- fl.l'i.P: dül:Urne;-,to vim.:ulativo e obrigacional, em que se
registram preços. romecedores., órri'•J.-, pa1-;;cLµante,; e çomiições a serem praticadas, conforme
disposiçõe~ contida, 110 edital e ;'ropc.,:ta~ apre~eut;:;,j;.~ flan.1· eventual e futura contratação:

V - benefidário da ARP: lidtJ_;c:; •11:~· _;-.:g,!:lfL,é'.J!i ussinJ n ARP e é convocado para
executzr o objeto da licitação;
VI - cotação mínima: quuntid1de r,;in!m.1 do oiüelú ,;u,: ,i edital pem1ite ao licitanle ofertar;

1

--------
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DECRETO Nc 53/2017

"Estabeiecc normas e procedimentos para Jicitaçõe.ç e
contratos administrativos realizados por sistema áe
registra de preços - SRP, da administração Pública
direta do ,mmidpio de Gll(trati,,ga, no âmbito do Poder
Execlltivo"

A Prefeita Municipal de Guarntinr.<L -i.:stado dz;, B:1hia, r.o uso de suas atribuições que lhe
..:oufcrc o rui. 59, lV e XIX da Lei Orgânic~ Municipai e ten<lo em ,·ista o dispoc,to no art. 118
da Lei de Licitações, n. 8666/96, m'\~. -~3 t· 1_l'7 da Lei".r\c Licitações e Contratos do Estado da
Bahia, 11. 9433/2{105 e tlt:mais ~0rr,1a~ ~ti'.1e:1,L<:~ ;J. pro,:<.:<lin!t:flto~ licitatórios,
DKCRETA:

CAPÍTULO í- Da~ disposições gerais
,-.. - " .
,_
Art. F Este Decreto e~ral:.decê' ,,,,rn,a:;. e pre;ceJi1'1enlos para licitar,:õcs e contratos
administraiivos rehlizadbá:p6t Sls!nr,~ t[e ,:egi,,l_J\) _de 1:·rt";i;'o,~ SRP, da adminisu-ação Pública
direta do muuicípio de Gm,ratinga, no árndt0 dll .Poder Exe..,mi\'o.
7"

Art. 2" Para os fíns deste Decreto cm1side;·a-sc::
I - AdmirJstração: órgão, eutiduG.á'
Pública opera e atua concrctament-.:;·

\Jll

,1,1ickde admini~l.rai:iva pela qual a Administração

II - Administração Pública: Admjnistn.;;n:; ,facta e indireta, abrangendo as entidades com
personalidade juridic~ de dir1"ito pri"v~do cuntrol_adas pelo Poder Público, bem como as
fundações por ele instituídas e mi.intidc1,;;
amostra: amostragem aprescm~~l,. p-:lo iicitanle p:i.rn exame pekl Administração, que
idcnti ri que a nalttreza, espécie e qmi ic::1d/ cio [,cm h :,cr fo1T,t-:cido no futuro:

li[ -

IV - ata de registrn de preço~ - !~RP: Joccmc:nto vincubtivu e obrigacional. em que se
1·egistram preço~, fo,1,..:ccdo1cs. ,:,,·3áos pc,:·ticip,rntes e c:,;iJ;\:ôc,~ ,; ~créa1 praticadas, conforme
disposições contidas no cdit«l e í)n:.,1~0;;U3 :.presemadat. p::..1 i:; ,;vci.lual e futura contratação;

V - beneficiário d.i. ARP: fü:;:JLt-·, ,, ,_._.; .;·:,;,1J;,;,-;i-;~nL,: '-'ssjr.::. r. ARP e é convocado para
executar o objeto da licítaçi.'ío;
Vl - cotação mínima: quantidade ;;-,inn,,::, do ü'.,jcLO qu.: ~· cdiü:il permite ao licitante ofertar;

1
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VII - demanda: quantidade de ben., ou serviços objeto de requisição do órgão ou entidade

para ser entregue ou prest.ad:i pdo licit:m(c be11ef1cühio da ARP;
VIII - ilcm: termo genérico usado 11<>nl id.::ntificar e ç,;pccifo:ar as características do produto,
rcferin<lo-sc a parte~, compt:meHte!-., cm,_juntos, acessórias, grupos ou agrupamentos;

iX - lote: r~unitío dL· prnduto,; ;p: h;li1:t:.1cllmeH't: sil0 fomecithJs por cmpno:.as do mesmo
ramo de arividadc, visando torna( et:c;nomicamente viávd a competição:

X - órgão gerenciador: 1kgãu ou eutiJiJJe (la Admin;sLrao;:âo Pública municipal responsável
pela condução <lo conjun1o de pmci:d11m:ntii<; pa~r. r...:gistro de preços e gerenciamen1o da ARP
dele decorrente;
Xl - orgão pm.t1cipante: órgàu ou (·midade .Ju Adn;é,s'J:ação Pública municipai que participa
dos procc<limemos iniciais do Sists:,~ d.e tS.egL,rro d,: i-'reço~ e integra a ARP;

Xll - órgão não pa;:tidpamc: 6rg~;) 'vL·

;i~--:áci:d~

~,1 :•\QJ:iinislraçào Pública que, n;io tendo

participado dos procedimcn!o~ ini:·i,1i~ ±; liçi.11ç·1"in. ii:z «L1ç;i{>')' ~ ARP durante sua vigência,
atendidos os requisitos des\<1 nonna:_
XJlI .c. sistema de registro d:.c preço:; --- S:<.T'· ..:ol'.ji.11,r,) d-~ p,o:::edimcnlos para registro formal de
preços para contratações futun$:
·~ ·.'

Art. 3-0 O SRP 't

·um conjt:nt~.:h<c: _;1; .•i'~alii'lll-:ni.~ p-1ra:r...:/;is!rc formal

de preços, objclivando

contratações futuras pela Administr::.c\l~, PUl1{ié:1:,

§ 1º A licitaçãü para registro lk pn:,;,:,; ,__,,-(, r~·,;.!izr..la t1a n~nd::lid,,de conco,réncia ou pregão,
do npo menor p:-cço, nos !cnnns d~ L~i :'edunl n" g c::6/93; J.;. Lei f"l•d.eral n" l 0.520/2002 e
du Lei de Licirnçõcs e Contratos J.c ~~~'u<io ci<L B::.:'iü:, n. 9433/2005.
§ 2'' Parn rcgi~1ro de preços de

§ 3'' Sào considerados bens e. s~T;((;v; ç,Jm0m Ja _;;n.:rv de saúde, aqueles nccessário5 ao
atendimento da rede de 3afü_k pl.hiic::. ·.:st.;;Ji.:d, cu_jo;; p:i.Jriks de desempenho e qualidade
possam ser objctivamenle dcfiniJos :·;{~ c,!it31, po:· n,c_;(. lle c~pu;ific3çi'k~ usuais do mercado

Art. 4º Será adotado, prefert:ncialr,:c:::'-'. o s:zp qua;1dLi:
! - pelas características elo b·im ca ~:0.·i,;;c.l:(1~1,;_·~ ,..:;cc.-;~ídad0;; de rnntratnç;ões frequentes,
com maior cekriciade e u·anq:,1;é.!).cÍ;,~ .

comv,, dç ~d;:, ç:; :, :nutrzn,;,~o d..: ;,avi,,·oo p<1ra atendimento a mais
de um órgão ou. entidac!..: mLa prng;.,,; ,,:,. d.; (;ow.r,0; '.'·

II - for convcnientu_a

2

L__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ~ ~ - · · - ~ -- - -------· .·.
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Ili - pela natureza do objeto, não fo~ possívd definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Ad.TJinistr::ição.
~ !º Poderá ainda ser u;j\i1:::ido o SRP cm outra~ hipóteses, a critfrio da Administração,
observado o disposto neste Decreto.
~ 2" Nos casos em que a Lei Federal n" 8.666, de [ 993, permitir a dispensa, em razão do -rnlor
ou de emagência, após a conl-rnt..ayào, a autorid;ide re~ponsável pelo ato avaliará a
conveniêni.:ia tle incluir o bem oll ser.-iço em foturu registro <le preyos, visando reduzir as
conn·atações diretas.

Art. 5" Caberá ao órgfío gcr,:njador a prfaica d~, atos d,:: admi11ism;ção e de ,::ontrole do SRP
e. prÍYativarncntc . aind:i:

1- definir o objew, os itens e os !vtc~~ d,~ 1,1atet·i~l üU J;:- ~ervi1;0 que farão pmte do regi~tro de
preços e <lemais infommções m.;c,::s~árift,;·pciia rnbE_iJi:i.- a dabornçào do tennu de referência
ou projeto básico._cqnrorme ;::i CiJ:~9··

II - consolidar todas as infom1cJç-õe~ :·efo1iv.1:; ;:. c~timaiiva tot.:tl de consumo e demais
·informações solicitd.das, incluin<lo te,mo de rcfc16m:ic; ou projeto básirn;
llI - coordenar. _com o~ 6rgfü;,s

part;~;p;r,;~s. ;:s ~·çt>~/ne~·;ssá;ias ~1 qua1ificação mínima dos

respectivos respo;1sávt'is. p~lo./~gis:10 j~ P'r~,,xi,,;

,

realizar pesquisa de mtrcado _com ·;ista~ à ic!.:.:t1tifo:.içào dos valMes de preços de
referência;

}V -

V - realizar, quando necessário, prévia reuni.lo com licit'.intcs. respeitados os requisitos de
.impla publicidade, vi~anC.o infom1;i.,k,!-'. dn~ pccubriQades ,do SRP e obter detalhes sobre o
objeto da licitação;
Vl - promover a realização do proc.::Jimento l!cit«t,_irio, b.::m como os :itos dele d-:correntes,
tais como a assinatura e pubHc:içào <lo t'x:wfü rfa ARP;
VII - disponibilizar o editai da hc:üc1çõ0 ,: ';eus anaos. a A.ili' devidamente assinada, bem
como a cópia da pub!icaç:io do ev,c1to ele. A.RP ~m ~ítios eh::trfmicos de compras do órgão ou
entidade promotora do SRP OH,),) S:1.PP:
VIII - gc:renciar a ARP. providcnci:;w_;~, a ir,d!cuçfi.:i dos furn\..-Ccdore~ aos participantes,
sempre que sülicitado, respeitimdo ,;. onkru Jc c~assífi_:.:;1çii0 e os quan11tativos d,.: contratação
definidos pelos participantes da ati,;

IX - autorizar as soli~it:açôcs (.k atl:osik, (·, ARP do:, ó~;;ão:; ;lilo participantes, procedendo ao
atendimento das demandas, qum,do for pv;sí,~l, n0,, l(r.nos do éirt. 21;

3
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X - conduzir os procedimento~ relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e,

quando necessário, mvrnr os termo;; z.J.l.itivos à ARP para refletir os novos preços, divulgando
aos órgãos participantes;

Xl - aplicar as penalidades por infrnçõe" decmrentes do procedimenw licitatório e
descumprimenlo dos contratos que ajustaI; e
XII - manter o proccdii.n<':nto adminis\Tativo relativo aos atos da licitação e gerenciamento da
ARP devidamente autuado, protocolado e numerado, concedendo vistas .ios interessados,
sempre que solicitado.

Art. 6~ As quantidades previstas p<1ru os 1t,;m ..-:om preços registrados poderão ser
remanejadas ou redistnbuídas pelo órgão geic:uciador c:ntre os órgãos participantes e não
participantes do procedimento licit.atóüo parn registro de preços, obse1-vada como limite
máximo a quantidade total registrada p;u-a cadi item.
' '
.
'§ l" o remanejamento de q1,mntidadé~ .c~·!llre i)J"gào'.i rJ!Ji;..-ipwtcs do proce<lhm:nto li citatório
não requct aumriza..:ão do hencficiârio <h ARF.
§ 2° Caso o órgão gerenciador autorize o ;·(:rnancjamento d;; quantidades para órgãos não
participantes estes deverão obter a auuêrn:itt do beneficiário da ARP, nos tennos do § 2° do
art. 21.
0

§ 3º· O órgãv ger;ntiúdor ~cu-;ci-1t:; f,o",Jed, rc?uz:r ,1 'quantitativo inicialmente informado pelo
' . .
'
órgão participante, caso haja sua anúê1;çíii.

Art. 7" Caberá ao ôrgào particíp2.ntc: ,;e, r~gi~tJ\) d" preços;

I - fazer a análise de sua c:xpcctatiw.. ,-.; conslirno p2.rn os 11:ens que pretenda incluir no registro
de preços, no período previsto rara vi;,;0ncia da -i.la;
II - sugerir itc:ns a serem registr;;d0s ,; 1:01,<liçõ;:.; Jc contratação, quando for o caso;
III - garantir que todo~ os atos ir;e:·cnk~ :m pron:Jimeut·..l para sua inclusão no registro de
preços a ser realizado estej:un dc\'idanwrnc fomwlizad::io e apro\ados pda autoridade
competente;
fV - tomar conhecimento da 1\.Rl': •:,cl,,c·iv•:, das n:s;J·~ct,vuc: alcernçõcs porventura ocorridas,
com o objetivo de 0·1se:;l1mr o_c-or:-dv -::tiin;:;riinl.!r;/0 Je _:tws r'.is?osiçõi:s; e

V - indicar o g;-é;stor do contrato,;-.'::.·:: ,,_o::, 1,er·J. ,:\'n da,· ;,!rihuiçüe-s previstas no art. 67 da
Lei Fedem\ nº 8.666. ;:k !99.<:
0

a) promover coilsult.1 pl\;vü. J,t.-;;,, '-'-' -'.,it)iO :s,:r-,;:::c: 1a,;ur, qua'.ldO da necessidade de
contratação, D fím <lic ohLer r, '.n;li:::,:;:i:(, J:l fbtn'.-'ceJo,:, o;; r,:,spectivos quanti!ativos e os
valores a serem praticados;
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b) zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações contratualmente assumidas,
Inclusive pela aplicação d<:! ::,\·cnnl:lis pcnalid::idcs aus l'urnccedores, decorrcnl:::s do
descumprimento de cláusulas cbr.tratirnis. nos i;)rmos do art. 28; e
c) informar ao órgão gerenciador,;. eveiitual ;e.::usa do fornecedor em atender às condições
estabelecidas no edital, fí rmadas na AR P, as dive.-gências i-elativas à entrega, característica~ e
origem do~ bens licitados, 6cm corno a r1;;cusa cm assinar o contrato para fornecimento ou
prestação de serviços.

Art. 8º Ao órgão não participante do registro de preços apfü:am-se, no que couber. as
atribuiçõe~ do órgão participank'. previstas no art. 7"
§ l" O tem10 de adc~ão do órgão 1Jâo p:irticiµante <lew 3Cr dirigido ao órgão gerenciador, com
indicação do objeto de srn ir.ieres~e e da 'JU3ntida-fr. ,;stima.:la para conhecimento e aprovação
daquele órgão.

r

A responsabilidade do.. ('rgií.o .E12.G p_anicip:n:. é rc,;trita ti3 informações por ele
produzidas, não respom.icnd0 por· evcr1Ún.Ís irregufarià;H..le~ do procedimento licitatório.
§

§ 3" O órgão gerenciador não rcspomk µor .1to,, p1 ~~icadvs p,do órgão m1o p.utlcipante.
CAPÍTUl.Q):, - D:ts_Regr;::~"':Gcr~-is dG,Edit<il.
.

.,
do .c<lit~l

.

.

'

.
''
'
pcii-.;_, ,,:;giiu-,1 lie preçd - deverá ob;servar, no que couber, o

Art. 9" A elabornyão
disposto no art. 40 da"Lei Federal JJ\;.1f66t1, de !993': na·~i Pc'dc1:a! n" 10.520, de 2002, e da
LéÍ <lc Lcitaçües e C,intrntc,s Ju E.c:t\<J0 .~,i'l3~_bd, ;, -9A 33/'.'.005, ain,fo, indicar o s.::guintc:

I - órgãos e enti<ltlllcs particip,m~cs do ,-~~Jlt"Cci·;o rc_giscro _(11,_ preços;
II- objeto, de fomw. precisa, sufi'cic1:ic:.; clara_ veúada.~ J.S c :p~cificaçêcs que, por excessiva~,
0

irrelevantes ou des:1,eccssárias, lími(em ~ cornpec'.ç5.o;
m- estimativa de quantidades a s';rcm 2dquirill:5 no p~:izo de ya\idade do registro de preço~;
IV - condições quautv ao lot:il, prctz0 de cn1rcga, f~,nna de p:igamen(o e, nos casos de
serviços, quando cabhcl, frequ.:":nsia, )aiodici;_bde, (;arnctcristicas dos recursos a ser=
uti\i.wdos, procedimentos, dever,~s e C<Jat:rOle~ '.I scn:m ado:c;dos;
V- prazo de validade da ARP, 0'o~e;·,,:1J,J o ósposto

:i-:

uL 14;

VI- critérios de a-ccila,;lio d(; chjcéu:

Vil- procedimentos para iin 1mg;ic.ç5v Je JVtÇl'~ no!_':i:::t;·ados e 2cntrole das contratações;
VIH - minuta Ja ARJ\
IX - minuta de termo de ac-iesf,-;:, pa:,:. ;;,,·,;•1êuai& Ór[f,o:;; i1ã.o panicipantes à ARP;

5
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X - quantitativo adicional destinado à~ eventuais adesões de órgãos não participantes à ARP,
limitado a cem p,:,r cento do quantitativo de cada item registrado na respectiva ata, nos termos

do§3ºdoart.21,c
XI - quando for n caso:

a) minuta de contrato;
b) condições para registros de prc~·o~ d,; oulrn& fonwce<lores. além do primeiro colocado;

e) modelo de planilha de composiçfr.; é P!"l"yúS, quando necessária para o caso de prestação
de serviços:
d) cotação mínima, no caso <lc bens:
e) garantia, por park da Admi,1ist1aç~o, de quanti<laJ;; mi valor mínimo de cada demanda;

~ 1º O edital poderá admitir, cam0 uilt:rio de jdgarnento. o menor preço afc1ido pela oferta
de desconto sobre tabda de prei,:os pratica<l0:; no m:orzndo, desde que tecnicamente
justificado.

§ 2° J\.. refet·CHcia a marcas d_e j::,rodi;,to_ 11:1 t_<::rrpo ll.;.;:efe1êucia ou no projeto básico, mediante
_justificaiiva· da área· tê1..,'I1ica m];iisi!~1iiC_ ~ scib S\m ltspons'.1bilidddc. observará o disposto nos
arts. ! 1, 12 e l 5 da Lei Federai nº ~:.;f6.G,Ck t 'i':lJ, e poJ.crá m:orrc:r nas seguintes hipóteses:
I- para melhorar a espccifü::açãu, 5':rnpfr s.;i,::uiJa da eXpress.-Vi '·ou similar", hípótese em que
o edital poderá disp:.:nsi,r a !iprese"0tr.,:S:q Jc r,:11osu·a s~-- a oft'rta do produto recair sobre as
marcas indicadas; e

11- uo~ demais casos previsto~ na L!i i'i.:t.lci:.::l nº is.Mi 6, d.:.· l 993.
§ 3º A aceitação e- r: rejeição do prod.1:·,u ~111,iii'>, devem ser motivadas nu ata de julgamento.
§ 4~ A indicaçilo cu exclusão de rná;:::as ;,:ic]::·d,:con-:;r ,lt: j;ré-qualifícaçiío de objdo.
§ 5'' A justificntiYa técnic:<'- pME Í[id;c;;:;&c, 0,1 prccéd0a·.:;ia ,!e marc~ 011 similar deve atender ao
disposto nos arr.s. 11. 12 e i 5 di; Lc:i I"<odc,·:ü 11° 8. 666, de 19'.!3, e podi.;rá ~e fundamentar em:

a) - laudo ticnico ;in1duz1do p,,1· ifdÍüch, ,::ef.k:,c1;:vJo rn.J 3\:;!ema Conselho Nacional de
Metrologia, Normiitü.:17\;(, e Q1mlüb:.!c· f::S::u,:;trird - CON:'VlliTRO - ow outro laboratório
técnico imparcial;
b) - laudo t.!cn1co firma<lc po:- no m:;:i1;;,'Í u-.::s p;-,•i'à.;si•.:;nais da área de conhecimenLo técnico
especializado pertinente :c;.u objccto:

6
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e) - textos técrncos publtcados cm revistas espjcrnhzatlis que tenham a fendo os produtos,

d) - comproYação de que o prodi.rto eiic,b.tra-sc de 11cordo com as 11onnas técnicas
determinadas pelos ~~gãos oficiais e-oµipet,mtes ou pcia Associação Brasileira de Normas
Técnicas -- ABNT - ou por o,1'tra entjdàtle cn;denciadil pdo lnstituto Nacional de Metrologia,
Nonnaliz.1.ção e Qualidade lndushial :;_ JJ\1METRO:c
e) - outros meim; que garantam a ;irevaléncia do conhecimento técnico e científico, com
irnpurcialida<le e impessoalidade_

§ 6º Sendo estabelecida a exigência ou a precedência de 1rn1Trn ou conjunto de marcas,
aceitando-se medifültC o ofortll <le nmo:;t:m~ prod'.ltos d1;; outros fabricantes, o critério <la
precedência podffá ser utilizJdo como \.!..::~empate crn.re proµu,tas, prevalecendo a regra do
sorteio ~0mente se 0s prOi:Ímos forem Jc mesma 1.m1r,·2.

!i 7" Quando o tenno de re:fcrêr,cl~. oy .v pioicto .básico c1,igir amostra, o edital deverá
disciplinar:
a) - se a amostra será requerida so.:;~nLç do primeiro, dos trCs primeiros, de todos os
oferLamcs de proposta~ ckissific:1das ou de qcia1Jl0s !1ci11mtes forem necessl1rio,;
b) - o momento e1n qno a amosln1. ~'::i: çxamin:iLL p~Ja.eq11;p~~ _t~~nica; e
e) - os critfrios parn m:iálise de·1:ontt~Tni:h1d.;':;c ,k,;ern.ic;:i.hc.

·.'

'

'

§ 8° O aviso do edital de regish·o Je prcç,;s s,.-,._:;. publlc.ido .r:a fonna prevista na legislação que

rege as respectivas modalidade~ Gc E-';il::.,_:~o.

§ 10. O edital & SRP dcvc:rá çnnter :1in:Ll:

a)- a informação de qu,; a Vl!!Ílt1dc de~ pr,~ços okn.a<l:;s nilo ~erá supcrioJ a doze mcse.~;

b) - a indicaçào do perioJv de atua!i,:~·,ão dos pre,ç,Js regisITrdos;
e) - a informação de que o mesmo edit?>l µoderi :,:cr ,1t!iiz3do com o fim de se promover a
atualização a que se refere o incÍSü II; r

Art 10. O edltnl pr,rn cm,,pn; ;ic l;t :;:~

Jt!

~'l\ltcc:lZ.çJ,_; <.i::: S..õrviçns poderá definir a subdivisão

da quantidade total do itt.:m e.ili. ;;:vt;1c:.Oe,i rnüün~.1s, ~·::·,1?rt: qu<a ;:i viabilidade técnica e
econômica for comrrnv::id.l, d:: fo:!1,1<1 ;1 ;;v:.~ib.liiar 111.,io." ;;:o:-.ipetitividadc, observado o prazo
c o local dc entrega do bem ou J;;: pn.J<«i.:Jr, fa'' s1:n.;ços.

7
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§ 1" No caso de serviços, a Sl.lbdivi~:1j se i:lani cm fuaçi\o da unidade de medida adotada para

aferição dos produtos e resul1Jos e:,;pc;~~t observani:!o-se a demanda especifica de cada
órgão ou entidade participante~cio cc(tam./i}lk forma a evita, a contratação de mais de uma
empresa para a execução de ~m mc&..uoi'lilbn:iço, num r.,esmo ór~o ou entidade, visando
assegurar a ró.Sponsabilidade cohtratllill e~ ~\incipio :ia p,;dronização.!
•

'

'·'·

1

!

§ 2º O edital poderá garantir a· quanü<ladJ mínim:1 ou valor mínimo de cada demanda parn
' <lo rarcdamento, sem mrnar economicamente
asse1,'ll.rar aos licitantes a efii:;áci.'.l da regra
inviável a Yenda ou prcst/Jçào de serviço~.

§ 3º Visando garantir o mdh0r rnn-.primeuto ..;0 objet,J. o edital poder& vedar qu.:: urn mesmo
licitante seja decla.mdo vencedor .::m flf,is c•u mais ite;1s (l\l lotes, observando-se o seguinte:
1- o cdiwl dcvcril indicar l/~mlloc, iti:r.c,, ~u lov;;,, podcnill s,:r vencidos pelo licitanti:;
II- em se tratando de pregão,"- o:i(;ênciQ.:iogxc!'.isti,J dJ prcpost:1 e da participação na fase de
lance5 dos demais itens ou lotes sç;_-~i t;itJ ~J,~.~ ,:; Iidt_~:-J_c;_ ser Çcclarado vencedor do limite de
itens ou lotes permitidos pelo eJir~}

Ili - na concorrência.. a exigênu~ ifo ,::;,_C:,:_;c,Jn dr, prcp,;tit:t do;: demais i1.ens úU lotes será feita
após o licitante vencer o !imite ~te iêcr,~ Oc! 1,1\c~ pcrrnitdo~ p~:0 editul; e

IV - :::omü critério de julgam~:11!J,

s~ri'-.,:"eiceÜOr do -l~ê:: O ;;·cita~·te q_ue ofertar O menor preço,

que serã obtido pelo so111,üóri::, ,Jc !kCC\J U:JÍD_inu_
total estimada.

,'.,;s Pr:~ddl;'.s

multiplicado pela quantidade

Art. 11. Aú preçn <lo primcilc --:-oiov;qo. ;,0de:ú o dit~J est;1bC!eGt\l' qu<" serão registrados
tantos fornecedores qm.nto~ wx:s:..,s~·'.;:,~; p_;i.-a '-fU(; s_.j:; 1,1tingicia, cm função das propostas
apresentadas, a quantidade tct?,.1 e~tirr,::i:l,, -ptn: v item r;c; lote, ob~ervando-se o seguinte:

l - o edital <len:rá prcv,:-r cxpres:-:ar,,cs?'.•.' "cn'.(lÇii::i ,11him1t :, ser ofertada _pelos licitant,os para
cada lote ou item·

l1 - a ordem de clas~ificáção ckflili;:-:-, ".J Iir.il.-çàc e constante da ata deverá ser respeitada nas
contralaçõe:; decorrcutc,, d_z1 rçgistro ih; pres;.ns:: e

,;~ tJrc,;0~- Üi;\ ;:;'rílo, quando da necessidade de
III -- os órgão~ p'.irtkipm:w; ,fr,
contrataçl]o, recorra~(' órgtfo g,;xr;,\i~~"'m e'.,_: .'\IH·, ,:,2ra qt1c 1es1.e proceda::':. indicação do
fon1cccdor e rcspc,iÜ'tos prc~v; ;, :;.:,e,r, ,",rn:1,-2,hl~.
§ 1" Ex..-:epciona!mcni,•, l' cc.Íii.:ê_ ;..;:.C·:: .. ; .,:.-;;;·,, ,11-1:c·. fll}é,crãn· ~L"r rer,!straJos 1~utrns preços.
quando a qmmtida<le du -prirneirp c;<J!,,: :,0,., n:\, for ·,1ar,:ients.: psrn as <lcmand::is estimadas e as
ofe1ia~ forem comiJatívcis com os ;11s\''W r,;·"1tt,·rJ% 1w tJicrc~do.
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§ 2° Para cfeiLO do previsto n~1? 1~. fl J: ,I }1 fivayãi.; obcdece,il a ordem crescente dos preços
11
otertado,, nas 1espcctibs prop srns odre ii tadü í11,at da fase de íarn:es, decidmdo-sc eventual
1
1,,, ",
1
empate nos moldes estabelc<.:11~ no e(ll1~\ ~,

'

:

ili ti .

Art. !2. Os !!Citantes que conél:1rdare1f. ~ ·· l·'x~Cutar o objdo lia licitação pelo prc.ç.odo primeiro
colocado serão ;o::onvocados P~";ª assi~·1/ ·~ ~R~, ::iin,UJ que tenha sido atingida a quantidade
1
total demandada.
:
] -''!,
,
§ 1" Excepcionalmente, o edital poderá dispo1 que pockrão ser reglsh·ados outros preços,
desde que a., ofertas si::i~m comp~tin~ic: com os preços praticados íio rnercado e que se trate de

objetos de qualidade ou desempenho supc:rinr, devidam;,nte justificada e comprovada a
vaut.agem, e que as ot~,rtas d.os preços ~eje,11 em valm lnfuior ao limite máximo admitido, nos
termos do art. 117 da Lei de Lic·i!aç0e.~ e Cctitrntm do bwdo da Bahia, n. 9433/2005.

§ 2º Para cteito do previsto no§ l". :, dassiii~J\:âo ot:,ccic..:•:rá D. ordem crescente <los preços
ofertado..~ nas respectivas prcpust.a:-;-.0u_ r.c'>ni-ud0 fina~ 1b fimo de lances, <lecidíndo-:;e eventual
ernpmc no~ inoldc3 estabelecidos no editHL
§ 3º O edital poderá definir o quantil:..~ii-:; rn~xi1110 de- r'ornccedores que assinarão a ARP.

·-

§ 4º A convocação dos licitante~ r-:~peitan'. a ardem de clnssificaçEio constante da a.ta e
ocon-erá, sucessivamente, sempre q4r;,s 1~ja·ca'.lcdadú(\. ;csi~hu--do preço ~;:i beneficiário atual
.

Art. 13. Homologado o ré~UltaJo ci,i fü:i:aç:l,), ,: orgiio gernw;::it.Joi- c,)tr\"Ocará os vencedores
da licitação para a a3sinai.ura da AJ.;:J•, ci.ernro àc pra,-.o e youdições estabelecidos no
instrumemo convocatório, reJcudc ~, r1~110 ~:::r pr,:,iw:gaào urua \'ez, por -igual período,
quando solicitado pele fçie,cc:edor ,_. dcsdi:- ,;t:e o:c,na ,,1otivo just.ífit:ado aceito pela

Administração.

S 1" A ata da sessilo de !icita.;J:i1 dc::~tin,1-5~ ,,e. rc.gi~,.10 cla~ oc~wrências consideradas relevantes
durante a realização do ccr:-~mc e; 'l?v,ê :--a:;- b,ncta 1,1depc-!1dcntensent;., da ,\RP.

I - o item <lf ma!crk,l
marca e moéldo

i:-t1

scc,.'Çi.'

t"•!,t ;-,;.;.\ '~''~é··,;)1;.;

IV -- os respecti\'o,; forneceJo;·c-~. ;~o'.:,c t
ordem de classificaçàn;

~:i i.-·
0

.

'
'.-uciill<i- '.1;duindo infom1ações sobre

ou n,,;c1c C:llpr"c:sariaí e CNPJ, respeitada a
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1
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i1

_

l}Al]OS

j

V - as condições a serem obseradas na· Df~ras Ca.au.rt.ações:
V! T o período de vigência da

·t.;

: ;: i ,

J

,UNIClPAL DE

Gljde<ATlijGA
CO

''

1 '1
vn:- o órgãoi g~renciatr, beoi cornD :.11 ó:f~f~s p_arti,cip\l11te3 do regi. tro de preços; e
'

1

1

1

'

Vlll ,--- o !o cal onde poderão ser' cc,nsu_l_1os,Ós ::mto~' ,·dati"vo~ ao procedimento licitatório.

f 3" O licitante que, convocado para assinar a al.:l., àeixar de fazê-lo no pra:1.0 fixado, dela será
excluído, na fonna do arl. 81 da ln Fcc:er;;I nº 8.666, cie 1993, sem prejuízo das sanções
previstas cm lei.
§ 4-0 O órgão gen'nci:cidor publi..:<1-r;'.; e e;.;_tre;.u Ü<t ARP. co:n indic-açào do número da licitação
em referência, do obj,tlo, crn gfncro, .Jc iün;1s sucir.rn.
§ 5º A publicidade t.le que h·ata o~ ·t podcrf. ,cr sub5littdda, >1os tcmios da lei, por publicação
em sítios eletrônicos ôo órgão ou c;Íiid:;.d.i pr,;m01\;r:; do SRP ou do SR.PP, desde que haja
previsão no. cdiüll qu<c- precctl-:u -Jjl;;;;i,;tr0 .tk pre;o:5, rlcvcndo.·o e1,d.creço eletrônico ser o
mc~rno da divulgaçãc; do respectivo ,;;dirnl.

§ 6º Independentemente do va!•H k,:;10/0;:-:a<lo r.a l.i,;it..-cção. com a publicação do extrato da ata
nos tcnnos estabelecidos neste a~lÍJ'J. ,:1.c~ _di,;pt'füa~q Sl1;1-, ,P~lDlif.:ação cm jornal de grande
circulação.
~ 7º Eventuais alleraçõ~s.m1!izadà., r,a A!~'.2 ck\ çrto f.~r µu.b-licadas no,; moldes estabelecidos
nesle artigo, inclusi• e ,, mudança i.k ::1<1fC'.i ou m::;dcJo cb;, iien~ ou seus respectivos preços.
§ 8° Depois de rnrnpridos os requísitu~ ck p1:bli;;id:tdt:, a ARP teni lófeito de compromisso de
fornecimento rn1~ condip}es ne:a ;;st.al:tk,:1;__b,;_

S 9º Por conw:niência adrnini:,trar\v:.., JL;e:·,,::.Ja a 1:-.na.r.la.:ir,2xa a~ edítai, poderá ser lavrada
11ma :.1t:1 parn o:ada li..:itcrnk ve11çcl:t,r 011 c,;r,,, ata 1x·.rJ t,xk;~ os li..:ihtnl1;s, sçn:.b o extrato

publicado <lc fonna unificada_
§ 10. É vedado efetuar acrésci1m,s 1w:, q,mutilaliv:::s Lrndc.,; pela ARP, h1clusivc o acréscimo
de que tmta. o 9 l" do ;nt. 65 d;:i Lei n·· K.1.,U,. de l 993.

Art. 14. O prnzu de va!iJ:dsc C:1 1\~-:.;,·· ,;c:1;, a:oisrnr\c a p1xt, da ;mblicr.ção e não poderá ser
superior a doze meses, inciui(ii;~ ~·-~~nut:'s f1r<.Jl''.·c1ga~i'k:., no3 lmmos do inciso III do art. 15 da
Lei Fedmil n" 8.666, -de J9lJ.l.

! - terão sua vigência coLfo;i-,1c ,;;_: .;-'i;,í:c:;;\'fs:.i,. ç,_h;l ,,1~: li'> ffistrumcntos convocatórios e
respccti1'0:'. comratos, 0b,;dc:ci!l,1.ú Uicp;,~io 110 üL 57 e', Lii "Federal n~ 8.666, de 1993;

11- poderii,1 ser alterado~, ;Jb~e,~,-,,Gu o ·.11,,;-,f!,it,; n,) :d. 65 Lia Lei !''ederal n" 8.666, de 1993; e

10
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1

''RTAMEN'fO DE UCITAÇOES E
CGJ1 ,: R;,TOS

rn- de,,,erão ser assinados r..o prazo> dd,, ,. da<le da ,\J."1.T'.
1 '1'
'
'

§ 2° E admüida a prorrogação da ARY: ' ' ·a' a compra dc bens e ser\·iços quando a proposta

manter-se mais vantajosa, desde q~e o; f azo máximo dc vigência não ullrapasse o limite de
doze meses prcvisto no caput dc~te mtigo,; ~bservando--~e, .;inda, o seguinte:
I - a concordância do benefic!á1io dr. ai~' com. a prorrogação e manutençâo das condições
Iniciais da proposta, inclusive preço:
lT - a intenção tia prorrogaçiio r:1amfestada no pcrimio de ~ua vigência e a publicação do
aditivo no prazo previsto 110 parágrafo únicL' do ~rt. () 1 da Lei Vedem! nº 8.666, de 1993; e
lII- a quantidade do objeto rla pmrros,.:;,ção su apc:-,;;~ o s;:;ldo ni.'io u>n:mmido.
~

3c A ARP estará v1genk até qu.:; se \s::111::i VJil-'>"-!1Jido ioJo

l'

quantitaúvo registrado ou até o

termo finai do prazo de sua validad,ç. 1.!Jrc,·.:leccndo .'e' que ocorrer primeiro.

§ 4~ Os preç:os da ARF decorrcnte·r~:::·.SR_0 ? .óc:vcr;~,l w· ~,ufi.lizadds em inten-aios de tempo
igual ou inferior a do,e rnese;;.

Art. 15, O preço registrado po.::k-rú s;.:r 1çv,G.ü era ,kcvr;~nciJ de eventual variação daqueles
praticados no mercado. ou de Í<ú:_ qdç _;;if::rc_ o ~µ,51.0, cjo; ~crvit.,vs ou bens registrados,
conforme dispo">to r!a alínea ''U',' do :;cí,:o iÍ d(J Cilj:,tt ·.!o 'a:\. 65 d a,; lleccssárias negociações
junto aos fornecedores. .
·
·
·
Parágrafo Único - As al\i;mçõcs dc psççv-; i.:, ARP vhc(lc~crô.1) àg seguinte~ regras:

1 - quando o preço i11i~i,ilrneflte nc,;isle;;,.k,, p:ir molivu super,;ioniente, tornar-se superior ao
preço praticado no merendo, o ói-giíu .!}'.::"e;irwd:)r ék; c;rci:
a) convocar o fornecidor v1s,indo à 1,~gu.~i.:ç.S:0 p2.ra r.:.Jur,'â'.J d:; prcç,os e ~ua adequação ao
prn.ticado pelo mercado:

b) libt:rar o fomcn,dor do com~rornio,~1 e:,,sl.'.rnido, c:,50 fru: li ,1da a negociação; e
c) convocar o;; licit:cintes de!'cr;H;rer, s!t' :·.;;sis:rn~ adicicn:lÍs de preços e, na recusa desse~ ou
concomitantemente, os lic1!irntc~ rem_a,'.l'"ócct,tcs Co prncctl.i1a1cnto licitatório, visando a igual
oportunidade de nc@-o::iaçê.o, 0bs,·rvJd·; :1·c;r;k1;1 ,;e tc;/;."ff0 i d.:isc:ifíc.1ção:
11 - qcwncio o preço é.1.: mercé:~o i,::.;"r,,,i-,, ,,u:1eri,.;1 :.,e.~ i:;r~~i.ls r,:;gistrndo~ e o fornecedor,
mediante tcquerimen1n àxidarr.cntcc •.u,,,-,l1:·ovado. ;'t;v 1Jucier cu;11prír o comprm:-iisso, o órgào

gerenciador poa.erii.:
a) negociar os p1cço~;

11
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1

coi)JRATOS
b)_liber~r o fornecedor ~o com remi~~ ~s~nido, raso frustrada a ne~ociaçào, sem_ que lhe
conjup\caçà-.J ocorrei· antes do pemdo de fomectmentü e

f f.

SeJa apl~c.aJa a peMhd~:lc:. qua do

for contumada a venu:1uadi:: do$ mqfivos \lev1danwnte comprovados; ou
'

,, 1·

',:

e) convocar os· licit.:mtes deteniores de r~gi~u-ds adicio,1ais de pr.:ços e, na recusa desses ou
concomitantemente, os licitantes rcm;.neso!~·,tcs dr, µrncedimento licitatório, visando a igual
oportunidade <le negociação, 0bservada a órl! rn de regisLr\) e classifü;ação; e
'

-:

1

III - não havendo êxito nas ncgü,;,:iat/1cs, o ()-gào _,e;eren,;1ador deverá proceder à revogação do
item ou do lote ou de toda ::i AR.P, conforme- o caso. adotando as medidas cabívei~ para
obtenção da contratação ruai:- vantaj0.~a.

Seçilo ~ .. Do Ccn;:i·,_,}ç ô0 Rcgi&lrc de Preços
Arí. 16. O controle do SRP ser-1 rc.aii·.~ad0:
'

-..

',

1- pelos órgãos do siskm'., de controk·im;:,nü ,~

'

cx~d1'G,

r,a forma da iá;

II - pelo <:i<ladão e pd"s µcssv,1-, _i:ll"id:c1;,;, legdrr.ci;t<: reprcscurn.das, mediante petição
fundamentada dirigida ao gcreec!~dor do SR..P e:. c:\.!~nrfo for o caso. aos titulares dos
rcspec!Ívos órgãos paiiü.:11,ar:tes e n{m ;,a,:l;;;p<C,1'.é:<<?
1!! - por fomece~ores de t,cn:-c: e ;wi~t~ia;,t.:_;·; ,k
impugnar a ~t.a.

~C1''Í_Çüs

:1u~ d~sejam. por quaisquer razões,

!º Caberá ao órgl!o gcrcHcia,Je,r s,· ,,~,,, a"C:,T•1t:Li·,~>:': ócgi'o,; p.1rtici;:iant,;,,-s e n'i:o participantes
demonstrar a legalidade e :·egulaé(L\t~~ tfoi' 2.cu~ que prntin,rem, n;:: fo:·ma do art. 113 da Lei
Federal nc 8.666. dt J<.)93.
~

*2º As den!incias. petições(; irnpLi~:1é'.çÓ1,;'., :rn\Jnnna., ;-,d,i i~kHtificadas ou não fundamc111adas
serãc arquiyada;-, pda at.w,iJaG.e co:-r,::el.\·:\1-c_
§ 3" O prazo pam ap;·eci~ç\:u d:i '."'i:._:do '--' u;:µ~1gm;,;:tl0 rcg,úannente identificada e
fundamentada será de cin~o dia.~ ::;_tti;;, .'. c-:,,11.,cr cio rccdJÍrne11to.

Art. 17, A A:RP, du,-a1:le ;:;,;:i >igfr,,·í~. },;:iCrc', S·ir uciL'.ad~ po.- qu:Üqiier órgão ou entidade da
Admini.sn-<1çâo Publi-~;, ;111.:mc;i;;;[ :::(,:· ;1,:m\,:ip:,_·àl<c :.io ç~r;·;m;;, dc>sU:~· 4ue respeitado o edital
da licitaçi'io,,; seus aue;..Gc, obDc·r,:aG: ., ,... ~tg:11;1tc~ \"\:'.f•2-':
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1f't,it:~ElTURi~ •-'UNiCIPAL DE
I\A--l"G.
I1 u,-iui"
,: f-'âi'
. 1 ;\i :./-,
_
DÊ i~ljAfiEl\iTO DE L!ClTAÇOES E
§ lº Os órgãos e entidades q\l,C

CÓ 'J[RAllOS
rd; ,j) \(°yipara~1:d0

f

regi~(ro de preços, quando desejarem

1
fa:ler u~.º da ARP devdrão co1~1ltrirf ·~~() ,gcJlc1;c_iador Pª'."ª ~ue est~ se 1~a1:ifestc .sobre a

poss:b1J~da~e de adesà_b e vcÍ1fiqu~_( 1 {I,Stcncw. cte quanflt~ttvos disponl\'.ern, md1que os
poss1ve1s tornecedore$ e os respccttVO!j ',ptços .a serem praticados, obedecida a ordem de
•

,

1

class1ficaçao.

-

·

·

W [i·

-1-h-'
·
, ,i,I\

.

§ 2° O fomeccdor bcneiíciárJO da APJro/Jscrvaill;s as condições nda estabelecidas, poderá
optar pela aceitação ou não do fomkimc.r•o, d,;sde que não prejudique as obrigações
anterio1111erite assumidas.
.,.._.
§ 3º O Í.'1St111mcnto cl?nvocatóri0 dey,;r[i pn:-_r: L)Ll,CC o quantit<ltiYo decorrente das adesões à
ARP não poderá exceder. na tutalidti<le, a ceo,n por ;;ento do quantitativo de cada item
regislrado m1 ARP para o órJão gei:ci1ci~.dvr e ('1·gfo3 j.Jarticip::mte~, independente do nú1m..-ro
de órgãos ,üo participantes que al!urimrr..
§ 4º Após a autorií'.ação üo órg:1é.1F?<':\ci,:,ln1. .e. c;,g:".o r:Jc, participante deverá efetivar a

aquisição ou contn11açi10 :o!icil1~1 ..:~n_;,fé_r;o,ent:t d;c!;;..

§ 5º Poderão ígualrnen1c ll.tiliz.ar-se s{5 ,"'.RP. cumo ó;-gilu n:..o pruticípante, mcdianW prévia
anuência do órgào f~erenciador. d,:;sCe ,::g;· ci:is'C'1 v<-Sd:.is a cundiçõc~ cs1.'.l.bclecida~ neste artigo;

II - entidades· privJ.da~·.

Art. 18. Os 0rgãos e enlitfad,~~ d,1 ,\d1,1i::1;~aw,::ío \",l;'_,licJ 1mmi.:ipal podtT<lo ,;e utilizar de
ARPs gcrcnciudas por cnt,;~ <la ;~Ja,ir:1,cn,ç"-e Pútlic2. federai, de oulros Estados-membros,
do Distnto Fedem! e dos Mmiicípiús, dcsck que (:; ;ira:,,u~ sejm:-, compatíwis com os
praticados no mercado e demon~'.rada ::i 1·<1m:1gc1n ecu;,.Jti1k,1 da ade5âo.
§ lº O órgão ou cntidndc interessado

!"i,i

:i.<li:s:lo d,:,,1_.4.·J di'111lgar no síl10 eletrônico avi~o de

intenç:io, com anteccclencia de quJt·c:1L1 e
comprovando a sua divulgaçfin:

!i 2° A adesão à A.RP de qm:

trr.t:i o
licitat6rio que lhe deu origem.

Gii/"Ui

oilc hor2s. para

eventl1al

impugnação,

'

e;:-,_ Jxeá ?is ;·egrns que disciplinam o procedimento

Art. 19. A eSllillc':iiva d.:; prtc-,:(,s pea,:, S).:!iL,F o p•.g"ée:rn,;

:i

cornissâo de licitação poderá ser

baseada:
1- nos prc:,;o~ .:;un~tantes do., b~:_;~,:,~ ~;G 1::c:.',~>t\':s p;c:ço~ rrrnnti,los pelos governos federal,
estadual e 0utros munícípiv.,;
II - nos prççQt, de outras AR::'s;

13
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DEP RTAMtN'TO DE LICITAÇÕES E
CONif(\TOS

'I:

j

IIJ _ no:. preço:. de tabelas de n:l.:1ênc1r..;j

,I

IV - nos preços praticadvs

6rk1os ,: cy,t1dadcs da Adm1111stração Pública; e

:10 âinbilO

V - nas pesqmsas feiras _junto a

dJ~
1 1 '

forn.e~eyori~'.

.

*

lº Na modalidade de licirnçàu prcg3o, o pr~-ç0 ,;otado pela Administração poderá ser
mantido em sitilo até o final do julgamento d.a licitaçã0, de modo a melhornr as condições da
nego,;iaçil\, 1.:om o V<énccdcr

~ 2" É '''"d1,do dcsclass1firnr_ propo~_i}• f)-Jr p~L'Ç,J intxcquivel sem antes pc1mitir ao licitantt,
demonstrar~ exequibilidade du '.;C\l i;r'é'-;•;.

*3° Para dcmonHTll{iíO da neqt:ibih!1,!,- do prc:ço dJ. prc\Jmta :;erão adrnilidos:
I - planilha de comp-0siçã0 de pt,C\'"-' cióon:d::. i;d<l r!·ópriu lkilant,; sujeiui a cxatn\C pela
Administração: e

·§ 4° O licitame que ofc::rt.?.r pre;:o C()'.1 ;;J-ct·:1Jq ;,1;:,:, eqnivd pe!n prcgoeim ou pela comissão de
licitaçilo, e que 1,ão vier !l d;:r,:c.:nsu,:1 a ~tu e:,-;,;ql;'.biii?aJe, se sujeita às sanções
adrninlstraüw1s pela nã~ mrinut~n;,:ã(/ _,;, çr,~,_p:i,:ta, s.'..il ~re.íi.~izJ de onsrns ~anções. indusive a
tipific;ida M art. 93 da Lti l~ecfÇra( :-; ·::; c:,:9.: l:c '. 993..
~ 5º A 0sli111allv-l <le pr.:-ços referió, I':.'-' n:.r,•.:c ;:ks_ ,:; a, tigu bnlizv.ni. as contn,tações <lccorrentes

da ARI', scadu u-;.,pen~ada;:,. reali:é:1-)i;1 ci.t a0-.·~ c.-',tin·.c1,ivu no n:oincnto da c::omrntação.
Art. 20. Por não gc:rar nrnrn:rni~sv :i~ to~;crnn~·;in,;:: n::J.it.,,<lçâo de licitaç:'i.o paia registro de
p1·cços independe de pr.;:YÍsili, ,m,;«rn~;:1,í1·i::.

Pará1-:,-rrafo tini..:;;. Os .;:mpc'1hcs d-:c,x,-~.--;:u, ,:ie >t.c:-1~<ro ll"o preços poderão ser feitos por
estirnutiva de pi~to rnen~n! O'J «r,w.l, ~bat:c~,dc,-~c 0~ ;:,,·~ç,_1~ das C:Glmtid.adc:s detiyamente
contrnta<lu:;,

Art 21. A e,;istGncia de preço~ 1e1i~ . ,;l(,,:; 1,~r' olvig;c '.b úrgüos g-cn-:r:..:iadore~ e participantes
a firmarem as ~onh·a\nçõc,, qi;e dei,:.; p-xiec·àr, :::(1 :r, focui:~,1do-se ,1 realização de licitação
específica pa:·'.i a compn pt,;(e;c(:ll-, s,.11':i.'1 a,-,,:;;.;1;;-;,J.a ao lwr:ieficifüfo do registro a
prefrrGnci;t de IÜrnecirner:tv <;:rr, ig.e::\L, '.k d,: ,·,mJi;:l'>"o-.

justificativa parf_ re8bzaç,:<; L"ÍC 1:,_1,,:, :,r,~,-,-:,íimrn,z; :-.::it1;(:,.;z; cu de Cffiitrntação direta,
ratificada p~!a a:.ncridudc cü:i1pcl:G . .: ,.:,) :: :t'.i:..: ;;;,i .:;;:!,l;,~Ü:.
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~~i}R;Jti~~;o DE ucnAçõEs E

------

COl\ll]RATOS'

Art, 22. A contratação co\n:j o~ fomç,ikiciore~ regimadqs será formalizada pelo órgào
Interessado po; lntermédio dc[item~o cJimiamal, cmissi\o de nota de empenho de despesa,
to sin:11;.,,, rcinfo.:m<.: o disposto no ali. 62 da Lei
autorização de compra ou outro
1

i11~tnL14~

Federal nº 8.666, de 1993.

, 1

'

1

.j
.

1··1'

::!
:,

..

,;._giAir~ li;;

§ 1° Os úrJos parlicJipanfo;;· do
~reços deverão instruir ~eus prncessos de
1
cohtralação, no mínimo, com ot 5Cguifltés./~be1.u1~cnrns:

1- termo de ad~sií.o:
II - cópia da ARP: <e
111- termo contratud ,Y.: instn.-,rr;cnb ~-imih,r.

§~"O le11110 contrnttml ou ir,_str::m;;n:P ~1milar ci,éh:-u ..;,;tT<"sponder no :mcxaJo ao edital de
/ícitaç:ão.
~

3º O órg11o oli eniiJ;W:; á:.:. Ad;!l.Í(J.!3'.t:;íj-~1 '.'•K-lica '.V~1.:ni\:ipd qüe- &;s,c:jar utilizar~se <le ARPs

como órgão não ra·:titipan'.e d~·vd~ h:,t.-ui, ,·é;1:; pi--xç-;,;os dao comr~tação, no mínimo, com o
seguinte:

f - documentos citado'; ,,o 1? 1'-';

II - 0sri;natiYa de frtços p~rr: e. :.ot;r.t: .. ;, J,é' ,\ Jl:i"i"l'.,1c:;u-ayt0 d:: vantngtcm econômica na
adesão à atá;
IIT - anuência do órgão gi.:, ~nci:iG,,r,

§ 4º E,·c11lm1is ailcraçcie~ 1·,a cor,trn,c, ,' (i::1 ,:1•s i!;strun,ç:,w_; r<'frrit!o~ 110 crrput obedecerão às
disposições contidas no art. (,5 ôa i.'él ;-·d;:,r,_ l r.° P..66(,. r\: t 993.
~ 5" Pma as contraIBçCes de ,-o.for ~'-'j'úl\.>r <W estirr,,i L pnrn convite, que gcrçm obrigavões

futura~. dc•1crá str lavrado tcnn:i é!c c,:,nc:·!;1J. ,1a -frm11~ pre\·isl2 no § 4" do art. 62 da Leí
Federal nº 8.666, de 1993.
~ 6~ Não se co11Sidcr.:sm c!:-rig,,-;:Jc;; ,:1;:.,_:1:, :, .,:;.s:·a:-:;ü, oc '-1bjetr, e p, a;;.sistencia técnica
decoJTcmc I:' graLull3, 9u1; ~!crl'ie "Js~,:k:,:i:l~~ •;,:r m,:i.-; cit t,:rr.,u de g,,:;;.1scia, na forma do art.
50 da Lei 1'cdn<1l 11'' :~.V%, d:., i; C:.: ;,;ºI _ .,1_;,:,1 ,1;.· J. 1;')l).

§ 7º Considera-se :r.k:liatr. :-: '.ii't~r,rii \, ;::,i~<_~<r ,'.;:; u,, "1i1rc• ot::·):Tiéa no pcáoJo de trinta dias de
cada pedido, fic11ndo di:::pc11s:1,.b ri ê,1·:·.1.:, -::1', c,:.;;1,-,1,,: )ar~. fi;i>l r:o dio,posto no § 4º do a1t. 62
da Lei Fedem! nº 3.6f6. de l9oú, ;..,; '"" __:n,!,t'~·_-, yd,iu:nJ:,s niíc. rcsul~il.I<cm obrigação futura,
inclusivC" tHsisttncia têcni.:::L

15

Di~tri.ü Oficial do

_..

MUNICIPIO

,. . . ,.,;;;:, --·l,. '~)·=::

Terça-feira

-============·----·······-·--····-····==========;
1

º~~J~~r~~~~S~i

--------------·--1<'

~'1

.·

i PR~~Ê/T1,JR~ MUNICIPAL DE

. ci,,,grgtlng"â ~~

~~rt~~;O De LICITAÇÕES E
C0. : ··,TOS
~ 8º A Adrninistraçifo p~derá , ! ;:it~r qu: ·r fo 11ec~dor entregue, para o item ou lote, produto
1

,

.

pro1rl:J
'"

.

'. I'

11' ,1

licitação Cdesde que es?e
O~SUfui 'ot provada.mente, desempenho ?U qualidade igua\
ou superior. não podendo havl majoiaÇfl d preço regl~trado, observado o disposto no § 7º
~
1
1, , 1
doan 1.J
1

'

'

Sc\'ão _í l

a;:; Sançôc.~

Art 23. 1\p\icam-sé'. ao SRP ;; b.s conlra;:açõcs <ldc decorrentes as sançõe~ prevista~ na Lei
Federal n" i-:.666, J1; 1993.

§ 1º As sançéies pín·istas nos inciso;; 1 e i! Jo s.1;;. 8,7 cta Lei Federal nº 8.666, de 1993,
relativas fio Í11adimplemento de obrigaçõe~ contrakaÜ,. !>er&o aplicad,w. quando cabíveis, pelo
respectiYO contrntanl<', cíentií1cando o Drgào gerenciador do registro de preço para
acompanhamcmo da a\,aliação Jc {lesempcnl10 <lo forn·.:cedor,
§ 2" As 5,;nçõcs -previ~tas :1cs i,r;_,j_,\i:,.'f.H ç_ rv dv ·:1;·t 8'2 \.k Lei. fc(kral n" 8.666, de 1993,
relativas ao inad1,11plcmen10 \k ÕbÍigaç0c;,, ;::,:.1;1rntuaü,. scri;Ó aplicaà11,;, quando cabíveis, pelo

rc!,peclivo comrntr,ntc. em cvorde-rni.çilo com o órg,lc, ger,:nciadol'do registro de preço.
~ 3" o~ órgãos não par:icipantcs pertencc;11e,~ a :Víundpios, ao Distrito Federal e aos demais
Estados-membros serão Tcspuns;':;vci;·pci:- Lr,ciu,; ('S !'J.i"~- rk ai!Tnfuistraçfü) e controle relativos à
contratação efetuada a prmir ,:)a AR}', rn~lu~i_'!'-' pela aplic:1çã.o da~ 9uções deconentes do
descumprimento do cdmpro1llisso aSS)-JTl>.ldc,
~ 4º As san~·õcs aplicadas peh1.s 6:·gAos e· ui;idac.;es <lt1 Administração Pública Estadual,
quando órgão não panicip;mtc: G.e w11 :cgistrn de píCÇOS realizado no âmbito do Estado,
ohedeccrão :io disposto n<'!stc anigü.

Art. 24. A J\drninish·aç:ão poderú c:<ncdm- 0 registro de ulil beneficiário da arn quando:
1- o henefidário descumprir a~ con<li,;Les d,: A RP;
li - o beneficiário não retirar a r~:c;p,;cü\·;: iwtn de emp,;;nho ou imtrumento equivalente no
prazo estabdccido pela .-\dministrnçú, sn::1 ju~ti llci,t.1'.·a <1cd1á ,-e];

111 - o bcndiciáriv nüo a~eit~r rdu,-:ir ,,, :;,:l: ·11te,;o r,:gi.,uado, ;·ta hípóteS<c de este se tornar
superior àq11dcs praticw.io~ 1:0 :ntrt:,1-,.:· -:w
l\l - (l ben,;li;,:i[trio ~-v!f<;,,- ~au,;:ik _i:)~>:\ ;•,:.; í1u.i 111~,~oc, H; ,;u lV do c:1pul oo art. 87 da Lei
Fcdcwl r,º 8.660, de i 993, 0,u. f!~~ 1-:rt '.,"' l.', r_ ,-;i ,1" 1 O. ~2i_>. d~ 1002.
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g~~~fT~~~NTO DE LICITAÇOES E

Parágrafo único. O cancelamenlo d!

será fonnalizado po1 despach~ da
1
ampla defosa.
1

r~

ts jo. nas hipóksea previstas nos incisos 1, !l e IV,

ªl(

1 1

1

' 1

j~ de

'

crnupetente, a<:segurados o contraditório e a

1

1

'

' 1'
1eg1:;io <l I preÇD:;

Art. 25. O cancelamento do,
podr,iá oc01rer por tato superveniente
0
decorrente de caso fortuito i ·ott fi.Jçal r:1\wJr, qu,; prnju1!ique o camprimento d.a ata,
devidamente comprovado,~ justifícadc:

T- por razão de int1c,ess;; público;

Oli

Ir -- il pedido do fornecedor.
CAPÍTULO V - De:, Dispn~içj;::; r'!lm!s ,, Transitórias
Art, 26 - O SRP deved eslar dev:ón:n,:ntc 1\lil!i!d~, 'cm pcocesso própno. com as folhas
numeradas e ;-~1bricadas, instruí,io e P_ruo_cu_)j?a,J.,;'.-

Art. 27. fica o Ciefo d0 2;;;C'çufi_·,,;,_ ;,1,tciiz:;(io :, Iese:~\er os casos omissos .:; a expedir
instruções complem<::"Ebrc:· ncccssáriu,;

J:;

c:.;mp:·i11knto d<osle Decreto.

Art. 28. O prnzG ck guarda d(:8 docm;;;;rno~ J0~ pA-cc<li.;_Hez-,tos r~guiados por esle Decreto é
de cinco ano~ após u dma de pubk;,çãç, __ do 1,~'.11\li~o '1'-F julg~r cm definitivo as con!as anuais
do respectivo órgão pdo Trihun:;J d,:; :_···)a•fs do 1=stc1 t.ki ,:le ~Yíha,:'ncmis- TCEMG.
Parágrafo llilico. Crrsn o .unJccssc u, i9Í'iil " ,1pliC'-'';i:;! tcc ,ccursos federais. a contagem do
periodo ~crá feita a pRnir d~ pubfü::s,;Zo d,; ;,i1in-,o :,,,',:difr:: que jdgar em <lefínitivü as contas
pelo Tribunal de Cnnstll.~ Jos.J\.-Ju:,i~ípi.:,s (k C_c,t~,cio âa ::3ah1;; ou T1·ibunal de Contas da União.

Art. 29. Este DccrC'to c,1trn em v12;,,,- ,:~ :lJt;: de suG _;11.<blirn,-tu, revo;ynulo
contrário_

a;

disposições cm

Gr:arntinga, 06 de Jan~iro de 2017.
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Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

Diário Oficial do

MUNICIPIO:~
Prefeitura Municipal de Guaratinga

Prefeitura Municipal de
Guaratinga publica:
•

•

•

Decreto Nº. 160, de 1O de Junho de 2020 - Regulamenta o pregão,
na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências.
Decreto Nº. 161, de 10 de Junho de 2020 - Prorroga o Decreto nº.
157, de 03 de junho de 2020 e o Decreto nº 159, de 05 de junho de
2020, e dá outras providências.
Decreto Nº. 162, de 10 de Junho de 2020 - Dispõe sobre velórios e
sepultamentos no Município de Guaratinga, em razão da pandemia da
COVI D-19, e dá outras providências.

Esse município tem /
Imprensa Oficial.
A Lei exige que todo.gestor
pu.btiqµe seus atos no seu veículo
oficiai' para -que a popu lação tenha
.acesso e sua gestao seja
transparentee cfara.
A lfl'lprénsa Oficiar cdàd;aàtravés

de Lei, -cumpre _esse~pel.

Imprensa Oficial

do Município.
Gestão Transparente e .consqíêncla 1impa.

Gestor - Christíne Pinto Rosa/ Secretário - Go11emo / Editor - Ass. de Comunk:ação
Av. Juscelino Kubitschek, 589
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DECRETO Nº. 160, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

"Regulamenta

o

pregão,

na

forma eletrônica, para aquisição
de bens e serviços comuns, e
dá outras providências".

A PREFEITA DO MUNICiPIO DE GUARAT[NGA, no uso das atribuições legais que
lhe confere o art. 59, 1V e XIX da lei Orgânica Municipal, na Constituição Federal, e
tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; e
CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar as normas e procedimentos para
realização de licitações na modalidade pregão, no âmbito da administração municipal,

DECRETA:

Capítulo 1

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de seNiços comuns, incluídos os
serviços comuns de engenharia no âmbito da Administração Pública Municipal.
§ 1º A utilização da modalidade de preg.ão, na forma eletrônica, pelos órgãos da
Administração Pública Municipal é obrigatória.
§ 2º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade
competente, a utilização da forma de pregão presencial nas licitações de que trata o
caput, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a
administração na realização da forma eletrônica.

Art. 2" O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos principias da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da
probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao
razoabilidade, da
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da
competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.
§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do
processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural,
no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das
entidades.
§ 2º As normas disciplinadoras da licitação ser.ão interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia
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Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
1- aviso do edital - documento que contém;
a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto;

b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser
lido ou obtido o edital; e
e) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e
o horário de sua realização;

li - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
Ili - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou
complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns,
nos termos do inciso li;
IV - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado,
porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;
V - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem
imóvel, realizada por execução direta ou indireta;
VI - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter
determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração
pública;

VII - serviço comum de engenharia - aUvidade ou conjunto de atividades que
necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro
habilitado, nos termos do disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pela administração pública, medlante especificações
usuais de mercado;
VIII - termo de referência - que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração
pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos
e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações:

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução,
vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame;
2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de
acordo como preço de mercado;

3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;
Av. Juscelino Kubitschek. 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia
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b) o critério de aceitação do objeto;
e) os deveres do contratado e do contratante;
d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação
técnica e econômico-financeira, se necessãria;
e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da
ata de registro de preços;
b) o prazo para execução do contrato; e
c) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.
§ 1° A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza técnica.

§ 2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas
de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do
disposto no inciso li do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica.

Art. 4° O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:
1- contratações de obras;

ti - locações imobiliárias e alienações; e

Ili - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia
enquadrados no disposto no inciso mdo caput do art. 3º
Capitulo li
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 5° O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo
fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrerem à distancia e
em sessão pública.
§ 1º O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de
autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame.
§ 2° Poderão ser utilizados sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no
mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das
modalidades de transferências voluntárias.

Art. 6º A reallzação do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas
sucessivas:

1- planejamento da contratação;
Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro, CEP-45.840-000, Guaralinga, Bahia
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li - publicação do aviso de edital;
Ili - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;
IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;
V - julgamento;

VI - habilitação;
VII - recursai;
VIII - adjudicação; e

IX - homologação.

Art. 7º Os critérios de julgamentos empregados na seleção da proposta mais
vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme
dispuser o edital.

Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço,
considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as
especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as
diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais condições
estabelecidas no edital.

Art. 8º O processo relativo ao pregão, na fomia eletrônica, será instruído com os
seguintes documentos, no mínimo:

1- termo de referência;
li - planilha estimativa de despesa:

Ili - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das
rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços;
IV - autorização de abertura da licitação;

V - designação do pregoeiro e da equipe de apoio;
VI - editais e respectivos anexos;

Vil - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata
de registro de preços, conforme o caso;
VIII - parecer juridico;
IX - documentação exigida e apresentada para a habilitaçêo;

X- proposta de preços do licitante;
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XI - ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:
a) os licitantes participantes;
b) as propostas apresentadas;
c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
d) os lances ofertados, na ordem de classificação;
e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;

f) a aceitabilidade da proposta de preço;
g) a habilitação;
h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na
documentação;
i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e

j) o resultado da licitação:
XII - comprovantes das publicações:
a) do aviso do edital;
b} do extraio do contrato: e
e) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e

XIII - ato de homologação.
§ 1º A instrução do processo licitatório poderâ ser realizada por meio de sistema
eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes
dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive
para comprovação e prestação de contas.
§ 2° A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o
seu encerramento, para acesso livre.

Capítulo m
DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO

Art. 9° A autoridade competente promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da
equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão, na forma eletrônica, serão
previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico.
§ 1° O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de
identificação e de senha pessoal e intransferível.
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§ 2º Caberâ à autoridade competente promotora da licitação solicitar, junto ao
provedor do sistema, o seu credenciamento, o do pregoeiro e o dos membros da
equipe de apoio.

Capitulo IV
DA CONDUÇÃO DO PROCESSO

Art. 10. O pregão, na fom,a eletrônica, será conduzido pelo órgão promotor da
licitação, com apoio técnico e operacional da platafom1a de pregão eletrônico

escolhida pelo Município, que atuará como provedor do sistema.

Art. 11. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas na
portaria municipal que designa as atribuições da autoridade superior:

1- designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;

li - indicar o provedor do sistema;
Ili - determinar a abertura do processo licitatório;
IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua
decisão;

V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
Vl - homologar o resultado da licitação; e

Vll - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços.

Capítulo V
DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇAO

Art. 12. No planejamento do
1-

10 de Junho de 2020
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pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

elaboração do termo de referência;

li - aprovação do termo de referência pela autoridade competente ou por quem
esta delegar;
lll - elaboração do edital. que estabelecerá os critérios de julgamento e a
aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que
cobrir a melhor oferta;
IV - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos
prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas
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relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das
necessidades da administração pública; e
V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Art. 13. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não
constar expressamente do edita!, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado
exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no §3° do art. 7° da Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
§ 2° Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para
a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do
envio de lances, sem prejulzo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das
demais informações necessárias à elaboração das propostas.
§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o
valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do

desconto constará obrigatoriamente do instrumento convocatório.

Art. 14. Caberá à autoridade superior do Município, ou a quem possuir a competência,
designar agentes públicos para· o desempenho das funções deste Decreto,
observados os seguintes requisitos:
1- o pregoeiro e os membros da equipe de apoio será.o servidores do órgáo ou
da
entidade
promotora
da
licitação;
e

!! - os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores
ocupantes de cargo efetivos, preferencialmente pertencentes aos quadros
permanentes do órgão ou da €ntidade promotora da licítação.
§ 1º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe
de apoio poderão ser designados para uma licitação especifica, para um
período determinado, admitidas reconduções, ou por período indeterminado,
permitida
a
revogação
da
designação
a
qualquer
tempo.
§ 2° A Administração Pública Municipal estabelecerá plano de capacitação que
contenham iniciativas de treinamento para a formação e a atualização técnica
de pregoeiros. membros da eqi;ipE: de apoio e demais agentes encarregados
da instrução do processo licitatório a serem implementadas com base em
gestão por competências.

Art. 15. Caberá ao pregoeiro, em especial:
1- conduzir a sessão pública;
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li - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de
esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios

formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
Ili - verificar a confonnidade da proposta em relação aos requisitos
estabelecidos no edital;
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;

V - verificar e julgar as condiç6es de habilitação;
VI - sanear erros ou 'falhas que não alterem a substância das propostas, dos

documentos de habilitação e sua validade jurídica;
VII - receber, examinar a decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão:

Vlll • indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e
propor a sua homologação.

Parágrafo único. O pregoeiro poderà solicitar manifestação técnica da assessoria
jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decrsão.

Art. 16. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo
licitatório.

Art. 17. Caberá ao licitante interessado em participar do pregáo, na forma eletrônica:
1- credenciar-se previamente na plataforma, na hipótese de que trata o §2º do
art. 5º, no sistema eletrônico utilizado no certame,
lJ - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos
de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos
complementares;

Ili - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeíras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante excluldo a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora
da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que
por
terceiros;
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
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diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexâo;

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para
imediato

bloqueio

de

acesso;

VI - utilizar a chave de idenUficação e a senha de acesso para participar do
pregão na foima eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso
por interesse próprio.

Parágrafo único. O fornecedor descredenciado no Município terá sua chave
de identificação e senha suspensas automaticamente.

Capítulo VI
DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL

Art. 18. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a
convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital em jornal de
grande circulação no estado, no Diário Oficial dos Municípios Baianos e no sítio
eletrônico oficial do Municipio.

Art. 19. O Município disponibilizará a íntegra do edital na plataforma de pregão
eletrônico infoimada no edital e no sítio eletrônico do Município.
Parágrafo único. Na hipótese do § 2° do art. 5°, o edital será disponibilizado na
íntegra no sitio eletrônico do Município e no portal do sistema utilizado para a
realização do pregão conforme Informado no edital.

Art. 20. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de
publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente
estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração nê.o afetar a
formulação das propostas, resguardada o tratamento isonômico aos licitantes.

Art. 21. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§ 1° O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
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§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

Art. 22. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteríores à data fixada para
abertura da sessão pública.

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da
impugnação.

§ 2º A concessão de eferlo suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
§ 3° Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame.

Capitulo VII
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Art. 23. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de
habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso
do edital.

Art. 24. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.

§ 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilítação que
constem do cadastro de fornecedores do Município, assegurado aos demais licrtantes
o direito de acesso aos dados constantes deste cadastro.

§ 3° O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no
edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
§ 4° O licitante declarará, em campo próprio do sístema, o cumprimento dos requisitos
para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
§ 5º A falsidade da declaração de que trata o §4° sujeitará o licitante às sanções
previstas
neste
Decreto.
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§ 6° Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
§ 7° Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo
licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das
propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX.
§ 8º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

§ 9° Os documentos complementares ã proposta e à habilitação, quando necessàrios
à confirmação daqueles exigidos no edital e jã apresentados, serão encaminhados
pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envlo de lances, observado
o prazo de que trata o § 2° do art. 36.

Capítulo VIII
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES

Art. 25. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta
pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
§ 1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a
utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
pregoeiro e os licitantes.

Art. 26. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificara aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edr!al.
Parágrafo único, A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no
sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

Art. 27. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo
pregoeiro.

Parágrafo único. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da
etapa de envio de lances.

Art. 28. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará inicio à fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
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§ 1º O licitante serâ imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado
para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.
§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto
ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver,
o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que
Incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que
cobrir a melhor oferta.
§ 4° Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro.

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

Art. 29. Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes
modos de disputa:

1- aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações,
conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou
li - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

Parágrafo único. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Art. 30. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso Ido caput do art. 29, a etapa
de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando hoLJver lance ofertado nos últimos
dois minutos do período de duração da sessão pública.

§ 1° A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

§ 2° Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no §1º.
a sessão pública será encerrada automaticamente.

§ 3° Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos
termos do disposto no §1°, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio,
admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço
disposto no parágrafo único do art. 7", mediante jusfüicativa.
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Art. 31. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso li do caput do art.
29, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
§ 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transconido o período de até dez minutos,
aleatoriamente detern,inado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
§ 2º Encerrado o prazo de que trata o §1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 1O % (dez
por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
§ 3° Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o §2º, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo
de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será
sigiloso até o encerramento do prazo.
§ 4° Encerrados os prazos estabelecidos nos §2º e §3°, o sistema ordenará os lances
em ordem crescente de vantajosidade.

§ 5° Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos §2º e §3º,
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta
etapa, o disposto no §4°
§ 6° Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxüiado pela equipe de
apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no §5.

Art. 32. Na hipótese de o sistema eletrónico desconectar para o pregoeiro no decorrer
da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes,
os lances continuará.o sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
Art. 33. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.

Art. 34. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de
desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no §2º do art. 3º da
Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
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Art. 35. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 33, caso não
haja envio de lances após o início da fase competitiva.

Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será
sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

Capitulo IX
DO JULGAMENTO

Art. 36. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no edital.
§ 1" A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada
pelos demais licitantes.
§ 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas,
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se
necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado
após a negociação de que trata o caput.

Art. 37. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 36, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máxímo estipulado para contratação no edital,
obseivado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 24, e verificarâ a
habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no
Capítulo X.

Capitulo X
DA HABILITAÇÃO

Art. 38. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação
relativa:

1- à habilitação jurídica;

li - à qualificação técnica;
Ili - à qualificação econômico-financeira;
IV - à regularidade fiscal e trabalhista;
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V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distritais e
municipais, quando necessário; e
VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da
Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos 1, Ili,
IV e V do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral do Município.

Art. 39. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas:
1 - a comprovação da existência de compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às
condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas
perante o Município;

li - a apresentação da documentação de habílitação especificada no edital por
empresa consorciada;

!li - a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos
quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital;

IV - a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos
índices contâbeis definidos no edital, para fins de qualificação econômicofinanceira;

V - a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações
do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato;

VI - a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio
formado por empresas bras~eiras e estrangeiras, observado o disposto no
incíso I; e

VII - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.
Parágrafo único. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma
licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

Art. 40. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do envio no campo
especifico na plataforma de pregão eletrônico, nos documentos por ele abrangidos.

§ 1<> Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o
julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital,
via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema
eletrônico, observado o prazo disposto no§ 2º do art. 36.
§ 2° A verfficação pelo município nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
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§ 3° Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ]CP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 22002, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação
aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.

§ 4° Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender
às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao edrtal.
§ 5° Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital
exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser
encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os
respectivos valores readequados ao lance vencedor.
§ 6° No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços.
quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado
para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para
alcançar o total estimado respeitado à ordem de classificação, observado o preço da
proposta vencedora, precedida de posterior habilitação.

§ 7° A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto
Federal nº 8.538, de 6 de outubro de 4015.
§ 8° Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será
declarado vencedor.

Capitulo XI
DO RECURSO

Art. 41. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido
na sessão pública. de fmma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de
(03) três dias.

§ 2° Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensâveis à defesa dos seus
interesses.

§ 3° A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto â intenção de
recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadéncia desse direito, e o
pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
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§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não
podem ser aproveitados.

Capítulo XII
DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

Art. 42. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório,
nos termos do disposto no inciso V do caput do art. 11.

Art. 43. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar
o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos
termos do disposto no inciso IX do caput do art. 15.

Capítulo XIII
DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

Art. 44. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes,
e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de hahilitação e classificação.
Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para
a realização de diligências, com vis!as ao saneamen!o de que trata o caput, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

Capitulo XIV
DA CONTRATAÇÃO

Art. 45. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato
ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.
§ 1° Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
§ 2° Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de preços, outro licitante poderá :;er convocado respeitado à ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habílitação, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o
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contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que
trata o art. 46.

§ 3º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, permitida a fixação de
prazo diverso no edital.

Capítulo~
DA SANÇÃO

Art. 46. Ficará impedido de liGílar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:

1- não assinar o contrato ou a ata de registro de preços:

li - não entregar a documentação exigida no edital;

Ili - apresentar documentação falsa,
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato:

VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.
§ 1° As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela
administração pública.
§ 2° As sanções serão registradas no sistema de Cadastro de Fornecedores do
Município, publicadas no Diãrlo Oficial dos Municípios Baianos e no sitio do Município.

Capítulo XVI
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

Art. 47. A autoridade competente para homologar o procedimento licita tório de que
trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por
motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiênle para
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justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação
de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

Capítulo XVII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 48. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horârio de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e
registro no sistema eletrônico e na documentação relaiiva ao certame.

Art. 49. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
têm direito público subjetivo â fiel observância do procedimento estabelecido neste
Decreto e qualquer interessado poderá acompanhar o seú desenvolvimento em tempo
real, por meio da internet
Art. 50. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponlveis na internet, após a homologação.

Art. 51. Os arquivos e os registros digitf!is relativos ao processo licitatório
permanecerão à disposição dos órgãos Çe controle interno e externo.
Art. 52. Objetivando a correta aplicaçao deste Decreto, a Secretaria Municipal de
Administração promoverá treinamento à Comissão de licitação e aos demais
responsâveis pelo Setor de Compras e Setor de Contratos.

Art. 53. Aplicam-se subsidiariamente, no que couberem, para a modalidade pregão, as
normas previstas na Lei federal nº 8.666 de 1993.
Art. 54. O Setor de licitação poderá expedir normas complemoantares à execução do
presente Decreto, do que dará ciência direta a todos os setores que compõem a
Administração Pública Municipal, sem prejuizo de sua publicação oficial.

Art. 55. Ao processo de pregão eletrônico aplica-se, subsidiariamente, o previsto para
pregão presencial no Decreto Municipal nº 52, de 06 de janeiro de 2017.
Art. 56. Este Decreto entra em vigor na data de sua pub!icsção.

Gabinete da Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, em 05 de junho de 2020.

Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
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PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 074/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.° 008/2020

A Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, localizada na Avenida Juscelino Kubistchek, nº 589, Centro,
CEP 45.840-000, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e este Pregoeiro Municipal,
leva ao conhecimento dos interessados a licitação para Registro de Preços, na modalidade Pregão,
na forma eletrônica, do tipo menor preço LOTE ÚNICO, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 da Lei n. 0 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Decretos Federais nº. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e nº 8.250 de 23 de Maio de 2014, Decreto
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como, pela Lei Complementar nº. 123/2006, com
as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2020
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
FORMA DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO PARCELADA;
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DOS TRABALHOS: Endereço
eletrônlco: O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br, constante da página eletrônica do
Banco do Brasil.
LEI FEDERAL Nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020

Art. 4°-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a
aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos
licitatórios serão reduzidos pela metade.
Início de acolhimento das propostas: dia 09/09/2020, às 08h00min.
Abertura das propostas: dia 16/09/2020, às 08h00min.
Início da sessão de disputa dos lances: dia 16/09/2020 às 10h00min.
Tempo de disputa do lote: 30(trinta) minutos, mais o tempo aleatório do sistema (Tempo
Randômico).
Pregoeiro Municipal responsável: Ywério Campos Rodrigues, Decreto Nº. 164, de 15 de junho de
2020, publicado no DOM de 15/06/2020, e equipe de Apoio.
OBSERVAÇÃO: Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de
tempo constantes neste edital.

Integram este edital os seguintes anexos:
ANEXO 1- Termo de referência;
ANEXO li - Modelo Proposta de Preços
ANEXO Ili - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo
4° da Lei nº 10.520, de 2002);
ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
ANEXO V - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99);
ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007;
ANEXO VII - Modelo de Procuração Particular
ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO IX - Minuta de contrato;
1. DO OBJETO
1.1.1.1. A presente licitação tem como objeto REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS
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ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA.
2. DA LEGISLAÇÃO
~ ,
2.1. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos !eQ,a\SJ
seguintes:
~
2.2. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão;
2.3. Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores- Lei de Licitações;
2.4. Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor;
2.5. Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
3. PARA EFEITO DESTE EDITAL DEVEM SER CONSIDERADAS ALGUMAS DEFINIÇÕES
IMPORTANTES, TAIS QUAIS:
•
3.1. O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço LOTE UNICO,
realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em
sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet;
3.2. Bens e Serviços comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado;
3.3. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e aquisiçijo de bens, para contratações futuras;
3.4. Ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos
participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório e propostas apresentadas;
3.5. Unidade Gestora - Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA;
3.6. Órgão participante: Secretaria Municipal de SAÜDE.
3.7. Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus elementos
constitutivos/ Anexos;
3.8. Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada neste procedimento licitatório e
detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto deste Pregão;
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico quaisquer licitantes que:
4.1.2 - Como condlção específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário,
previamente, o credenciamento de usuário pelos licitantes, que será realizado através do Banco
do Brasil, no prazo máximo de 03 (três} dias úteis após a formalização do pedido e entrega da
documentação necessária;
4.2- O credenciamento se dará através da atribuição de chave de identificação e/ou senha individual;
4.3- O credenciamento do usuário será pessoa! e intransferível para acesso ao sistema, sendo o
mesmo responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências;
4.4- O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
4.5- Informações complementares sobre credenciamento devem ser obtidas junto ao pregoeiro
designado;
4.6. Não poderão concorrer neste Pregão Eletrônico:
4.6.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.6.2. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.2.3. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.
4.2.4. Servidores ou diretores/dirigentes do MUNIC[PIO DE GUARATINGA/BA;
5. DOCREDENCIAMENTO
5.1. O Credenciamento é o registro cadastral por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br, constante da página
eletrônica do Banco do Brasil;
5.2. O cadastro no "Portal do Banco do Brasil" poderá ser iniciado com a solicitação de login e
senha pelo interessado;
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão;
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5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabllidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ~u,
ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais dariQs-<
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
__
1
5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor d~
sistema para imediato bloqueio de acesso;

6. DO ENVIO DAPROPOSTA
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horários
marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2. Todas as referências de tempo no Edíta!, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF;
6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
.
6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.6. O licitante deverá envlar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos;
6.6.1. Valor unitário;
6.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência para cada
item;
6.6.3. Marca;
6.6.4. Fabricante;
6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou
de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado;
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens;
6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação
7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital;
7.2. O Pregoeiro Municipal verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência;
7.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação;
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances;
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro Municipal e
os licitantes;
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro;
7.5.1. O lance deverá ser ofertado sendo o valor LOTE ÚNICO;
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital;
7.7. O licitante somente poderá. oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema;
7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar;
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7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do va_~K{
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;
..
· 1 7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro Municipal, no decorrer da etapa competitiva do""<
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer a_cessível aos lici~ntes para a recepção dos lances.
7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunícação expressa do Pregoeiro Munícipal aos particip_antes; ..
7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro Munic1paL ~
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrera
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances;
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas;
7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação cor:n
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007;
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada;
7.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;
7 .17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior;
7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta;
7.19. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, §
2°, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:
7.20.1. produzidos no País;
7.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
7.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.20.4. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo;
7.20.5. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado;
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro Municipal
examinará as propostas quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento
das especificações do objeto;
8.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela
Administração ou manifestamente inexequível;
8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de va!or zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e ínstalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
8.4. O Pregoeiro Municipal poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto,
sob pena de não aceitação da proposta;
8.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicítação pelo Pregoeiro Municipal, destacam-se os que
contenham as características do objeto ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência,

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia

-~1c.
-4 -- /

minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações , .,,
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas;
_ o/
8.4.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro Municipal poderá ser prorrogado por solicitação escrlta e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo
Pregoeiro Municipal;
8.5. Se a proposta ou lance vencedodor desclassificado, o Pregoeiro Municipal examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
8.6. Caso necessário, o Pregoeiro Municipal solicitará do(s) licitante(s) classificado(s} em
primeiro lugar a apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser apres~ntada(as) no prazo de
72 (setenta e duas} horas, a contar da data da solicitação, junto ao Orgão Solicitante, para
conferência do produtolserviço com as especificações solicitadas no Termo de Referência;
8.6.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceitável{eis), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguirse-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que
atenda ás especificações constantes no Termo de Referência;
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro Municipal suspenderá a sessão, informando no "chat'' a nova
data e horário para a contínuidade da mesma;
8.8. O Pregoeiro Municipal poderá encaminhar, por meio do sístema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital;
8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro Municipal não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demaís
licitantes;
8.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro Municipal passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;
8.1 O. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total
estimado, observado o preço da proposta vencedora;
8.11. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e
indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até
o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
8.12. O licitante se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena
de sofrer penalização desta Administração;
8.13. Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, a
contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de
validade mais curto por razões técnicas comprovadas;
8.14. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta
no prazo máximo de 2 (duas) hora via e-mail: licítaguaratinga@gmail.com, as seguintes
documentações:
8.14.1. A Proposta de Preço deverá conter a descrição detalhada de cada item, conforme termo
de referência, deverá conter ainda as seguintes informações:
8.14.1.1. Razão Social da empresa;
8.14.1.2. CNPJ (número);
8.14.1.3. Número do telefax;
8.14.1.4. Endereço comercial;
8.14.1.5. Banco, agência e número da conta corrente da licitante;
8.14.1.6. Descrição do produto/serviço;
8.14.1.7. Preço unitário e total;
8.14.1.8. Quantidade e especificação da embalagem;
8.14.1.9. Prazo de validade da proposta;
8.14.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores;
8.14.2.1. As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão apresenta
documentação comprobatória da representação legal no Brasil, com poderes expressos para
receber citação e responder administrativamente e judicialmente;
8.14.8. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores, de
modo a verificar se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da licitação;
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8.14.9. Os itens que não puderem ser atendidos por força de legislação específica do País de origerrí··\,'
do licitante ou que não apresentem equivalência em relação à legislação brasileira deverão constar__;,-

em declaração da empresa informando a impossibilidade de atendimento aos mesmos, conforme
modelo anexo a este Edital.
9. HABILITAÇÃO

9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro Municipal verificará quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a apresentação
por parte dos licitantes vencedores aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas lnidóneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (https:/lcontas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:). Certidão emitida no
máximo 30 (trinta) dias antes do Certame Licitatório;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça {www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar reguerido.php),
certidão emitida no máximo 30 (trinta) dias antes do Certame Licitatório;
c) A apresentação dos cadastros será de responsabilidade das licitantes participantes por força do
artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, a emissão dessas certidões será de
total responsabilidade da empresa licitante
9.1.1 - Cópia da carteira de identidade e CPF autenticadas em Cartório, do representante legal,
quando for o caso, ou de outro documento equivalente, autenticado em cartório competente;
9.1.2 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.1.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectlva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.1.4 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.1.5 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.1.6 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
9.1.7 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.1.8 - Instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, devendo
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais
atos inerentes ao certame, sendo original ou cópia autenticada em cartório competente;
9.2 - Documentos de RG e CPF do(s) proprietário(s) e sócios quando for o caso da empresa, sendo
cópias autenticadas em cartório competente;
9.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro Municipal reputará o licitante inabilitado, por
fa!ta de condição de participação.
9.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada.
9.5 - Para a habilitação, o licitante deverá apresentar também os documentos a seguir relacionados:
9.6 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista (Art. 29 da Lei nº 8.666/93)~
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicí!io ou sede do licitante mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;
e) Prova regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela
Caixa Econômica Federal;

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia

\',, l
f) Prova de inexistência de débitos inadimp!idos perante a justiça do trabalho, mediante a / '·
apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do .:,./'
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1° de
maio de 1943.

9.6.2.1 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de ser inabilitado.
9.6.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira (Art. 31 da Lei nº 8666/93)~
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio,
dentro do prazo de valldade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;
b) - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação
do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde
foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura
e Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas à tributação com
base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do SPED
(Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de
Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta
Comercial ou Órgão de Registro.
c) Apresentação da Certidão de Regularidade do Contador junto ao CRC {Conselho Regional de
Contabilidade).
d) Empresa MEi (Microempreendedor Individua) poderá apresentar uma relação de faturamento
anual, assinada, datada e carimbada;
O8S: Os MEl's, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
9.7- Documentos Complementares:
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores conforme
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2003, conforme modelo an°exo a este
Edital.
c) Atestado(s) de capacidade técnica da empresa, fornecído(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, em papel timbrado, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços
pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, constando o endereço do contratante ou ser
informado pelo licitante, de forma a permitir possível diligência.
e) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Conforme modelo em Anexo);
10.7 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edita!, ressalvado o disposto quanto á comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007;
d) Alvará de vigilância sanitária, para os participantes dos TESTES RÁPIDOS {COVID-19),
expedida pela Secretaria Municipal de Saúde OU EQUIVALENTE, com validade na data de abertura
do certame.
e) Alvará de funcionamento da sede da licitante, cópia autenticada em cartório competente);

10. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO OE HABILITAÇÃO
10.1. A documentação de habilitação do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro Municipal, enviando-os via
sistema do 88 e no e-mail endereço licitaguaratinga@qmail.com;
10.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento;
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10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção á Contratada, se for o caso;
10.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada;
11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05(cinco) dias, contados a
partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital.
11.2. Alternativamente á(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou entidade para
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura.
mediante correspondência postal com aviso de recebímento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja(m) assinada(s) no prazo de 05 {cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
11.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s),
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor e dos
licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) ltem(ns), as respectivas quantidades,
preços registrados e demais condições.
11.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses, a partir de sua
data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente, em especial, ao que determina o
art. 12, do Decreto Federal nº 7892/2013.
12. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. De acordo com o art. 22, § 9° do Decreto nº 7.892, de 2013 A ata de registro de preços, durante
sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666 de 1993 e no Decreto nº 7.892 de 2013;
12.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
12.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
12.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo quíntuplo) do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem;
12.5. Ao órgão não participante que aderir á ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador;
12.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços;
13. DO DIREITO DE RECURSO
13.1. O Pregoeiro Municipal declarará o vencedor e, depojs de decorrida a fase de
HABILITAÇÃO da(s) empresa{s) vencedora(s), ficará aberto no SISTEMA DO BB
automaticamente o prazo de 24 horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra gual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema;
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro Municipal verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente;
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13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro Municipal não adentrará no mérito recursai, mas apenás '-, ·
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
_
.
13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importara a·
decadência desse direito;
13-2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terà, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pe\o sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intima?os
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outr_os t~ês d_1as,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 1medIata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;
13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos ínsuscetíveis de aproveitamento.
13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital;

<

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
.
14. 1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoelfo
Municipal, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados;
14.2. Após a fase recursai, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório;
15. DO TERMO DE CONTRATO
15.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua
convocação:
15.1 1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;
15.2. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se á assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais;
16. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
16.1. O MUNICJÍPIO DE GUARATINGA/BA convocará oficialmente a licitante vencedora durante a
validade da proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o dire!to à contratação, sem prejuízo do previsto
no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital;
16.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
MUNICIIPIO DE GUARATINGA/BA;
16.3. É facultado ao Pregoeiro Municipal, quando a convocada não assinar o referido documento no
prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta
classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor
preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação do previsto no art. 81 da Lei n.º
8.666/93, no art. 7° da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital;
16.3.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente
estabelecidas;
17. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
17.1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º
8.666/93, combinado com o inciso X!l, do art. 55, do mesmo diploma legal.
17.2. CABERÁ AO MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA:
17.2.1 Permitir acesso dos empregados da licftante vencedora às dependências da PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARATINGA para a entrega dos produtos;
17.2.2. Impedir que terceiros, forneçam o produto objeto deste Pregão Eletrônico;
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17.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados _,_..,da licitante vencedora;
17.2.4. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de
Almoxarifado;

17-2.5. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de
Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;
17.2.6. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
17.3. Caberá à licitante vencedora:
17.3.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos
serviços, tais como:
17.3.1.1. Salários;
17.3.1.2. Seguros de acidentes;
17.3.1.3. Taxas, impostos e contribuições,
17.3.1.4. Indenizações;
17.3.1.5. Vale-refeição;
17.3.1.6. Vale-transporte; e
17.3.1.7. Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
17.3.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do MUNICIÍPIO DE
GUARATINGA/BA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
17.3.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às
normas disciplinares do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA;
17.3.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura
Municipal de Guaratinga/BA;
17.3.5. Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Guaratlnga/BA ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município na pessoa do Fiscal de
Contrato;
17.3.6. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados
durante o fornecimento do produto;
17.3.7. Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA no prazo máximo de 15 (quinze)
dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
17.3.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de
Almoxarifado;
17.3.9. Comunicar ao Serviço de Almoxarifado do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
17.3.1 O. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obriga.ções assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17.4. A licitante vencedora caberá, ainda:
17.4.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez
que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com o MUNICÍPIO DE

GUARATI NGA/BA;
17.4.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que
acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA;
17.4.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
17.4.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação deste Pregão;
18. DA ENTREGA DO PRODUTO
18.1. O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa
segurança durante o transporte;
18.2. Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados
constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega;
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18.3. Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordp--epm a
necessidade e o interesse do Município de Guaratlnga/BA no prazo máximo de 10 (dez) diá.s após o
recebimento da Autorização de Fornecimento;
Y

18.4. o gestor/fiscal da Ata de Registro e do Contrato será na pessoa da
FERREIRA MEDINA, nomeada pela Portaria Municipal Nº 002/2018j_

sr

ELIZANG~LA

19. DD LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO
19.1. O produto deverá ser entregue no local indicado pelo MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA em dia
e em horário de expediente normal.
19.2. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA/BA, endereço Avenida Juscelino Kubstchek, nº
589, Centro, CEP 45.840-000.
20. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
20.1.
contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pelo MUNICIPIO o
ELIZANGELA FERREIRA MEDINA, nomeada pela Portaria Municipal Nº 002/2018.i.
20-2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão
ser solicitadas ao Ordenador de Despesas do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes;
_
20.3. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo MUNICIPIO DE GUARATINGAIBA
durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for
necessário;

o

sr

21. DA ATESTAÇÃO
21.1. A atestação das faturas aquisições correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao
ELIZANGELA FERREIRA MEDINA,
responsável o FISCAL DE CONTRATO OU ATA O
nomeada pela Portaria Municipal N° 002/2018i pelo MUNICÍPIO DE GUARATINGA servidor
designado para esse fim;

sr

22. DA DESPESA
22.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária
específica, indicada antes da assinatura da ata de registro de preços, contrato ou outro documento
equivalente;
23. O PAGAMENTO
23. - O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública são de até 30
(trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura (Lei 8666/93 , art. 40, inciso XIV, alínea
"a"). Esse é o prazo que !eva para o gestor e o fiscal do contrato atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago.
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL Nº 8.666/93

Arl. 40
XIV
condições
de
pagamento,
prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela;
23.1 - Administração pública só é considerada inadimplente após 90 (noventa) dias de atraso no
pagamento (art. 78, inciso XV, da lei 8666193). Vejamos:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[ ...] XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;

08S: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento, pois só se caracteriza inadimplência após os 90 (Noventa) dias, antes o Licitante que o
fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes, passivo, portanto de sanções e
punições;
23.1.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
23.2 - o pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada;
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23.3 - O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresenta,d.f!' _
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
.
>.',___,
23.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes $'"
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante;
23.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234,
de 11 de janeiro de 2012;
23.6 - o pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente;
23.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento;
23.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato;
24. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
24.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93,
desde que haja interesse do MUNIC[PlO DE GUARATINGA/BA com a apresentação das devidas
justificativas adequadas a este Pregão Eletrônico;
25. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
25.1. No interesse do MUNICiPIO DE GUARATINGA/BA o valor inicial atualizado do Contrato poderá
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no
Artigo 65, parágrafos 1º e 2°, da Lei nº 8.666/93.
25.1.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários; e
25.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto
as supressões resultantes de acordo entre as partes;
26. DAS PENALIDADES
26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lel nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
26.1._1. lnexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
Contratação;
·
26.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
26.1.3. Fraudar na execução do contrato;
26.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
26.1.5. Cometer fraude fiscal;
26.1.6. Não mantiver a proposta;
26.1.7. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
26.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
26.3. A penalidade de mu!ta pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
26.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666 de 1993.
26.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
26.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 acima ficará
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
26.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
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26.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
~:"1
26.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caSO' de
inexecução total do objeto;
e)<~
26.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do sub1tem
acima, será aplicada de forma proporciona! à obrigação inadimplida;
26.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo
prazo de até dois anos;
26.6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração ~~blic_a, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reab1htaçao perante ~
própria autoridade que aplícou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;
26.7. Também fica sujeito ás penalidades do art. 87, Hl e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:
26.7.1. Tenha sofrido condenação definitíva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
26.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
26.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
27. DA RESCISÃO
27.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei no 8.666/93;
27.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
27.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante
vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou
27.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o MUNIC!PIO DE GUARATINGA/BA;
27.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria;
27.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente;
27.3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa;
28. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
28.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) días úteis
antes da data fixada para recebimento das propostas.
28.2. Caberá ao Pregoeiro Municipal decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do recebimento da petição.
28.3. Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste
Pregão Eletrônico;
28.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro Municipal, até 03 (três) dias úteis anteriores â data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital;
28.5. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não
seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e
Documentação;
29. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
29.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido 1 desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro Municipal;
29.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro Municipal poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, regístrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação;
29.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito â contratação;

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia

>_,,e

-

29.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da arri'pi_iaçãp ctif-·
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o'·win~ipio:: ·
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
·
29.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório;
29.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração;
29.7.
desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
29.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

o

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços
eletrônicos https://www.guaratinga.ba.gov.br/Site/Diario0ficial e no
site www.licitações-e.com.br, nos dias úteis os autos do processo
administrativo
permanecerão
com
vista
franqueada
aos
interessados;
29_9_

30. DO PREGÃD
30.1. O MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA NESTE PREGÃO PODERA A SEU CRITÉRIO:
30.1.1. Ser anulado se houver Ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado;
30.1.2. Ser revogado, a juízo do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA se for considerado inoportuno ou
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta;
30.1.3. Ter sua data de abertura das Proposta e Documentação transferida, por conveniência
exclusiva do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA.
30.2. SERÁ OBSERVADO, AINDA, QUANTO AO PROCEDIMENTO DESTE PREGÃO
ELETRÔNICO:
30.2.1. A anulação do procedimento íicitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;
30.2.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na alínea anterior; e
30.2.3. No caso de desfazimento do processo /icitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa;
30.2.4. A minuta do presente Edital foi aprovada pelo Jurídico do MUNICÍPIO DE
GUARARTINGA/BA, conforme Parecer Jurídlco anexo aos altos, conforme o dispositivo no parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93;
31. DO FORO
31.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Cidade de Guaratinqa/BA, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Guaratinga/BA, 08 de setembro de 2020

YwérioL~os Rodrigues
Decreto Municipal Nº. 1~,4, de 15 de junho de 2020
publicado no D M de 15/06/2020
Pregoeiro Municipal
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA
1

-DOOBJETO

1.1 ~ A presente licitação tem como objeto REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, cont~a o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA, conforme especificações e quantidades estabelecidas

abaixo:
RELAÇÃO DE PRODUTOS
Especificação
Item
1.

Unit.

TESTE RÁPIDO (COVID-19} com Detecção
quantitativa dos anticorpos lgG e lgM,
contra o Coronavírus, tipo de amostra:
sangue total, soro ou plasma, com Registro

Marca

UNID

Quant.

2.000

Valor
Unit.

Valor
Total

R$

R$

106,33

212.660,00

naANVISA.

2 - DA MOTIVAÇAO
2.1 - A solicitação se faz necessária devido à necessidade de testagem nos profissionais de Saúde,
nos estudantes municipais e na população em geral aos quais apresentem sintomas, pedido através
da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2 Especificações técnicas: Seguem descrição detalhada do objeto, caracteristicas que propiciam
tanto a formulação de propostas de preços pelas empresas como também o julgamento objetivo da
me!hor proposta e a éonferência na entrega da mesma, tarefas realizadas por parte da
Administração. A natureza do fornecimento será PARCELADA Estão descritas normas técnicas e
padrões de qualidade obrigatórios para o objeto a ser adquirido.
3 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1 - As aquisições enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n" 10.520, de
2002.
4-MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
4.1 - Os fornecimentos serão entregues de acordo com a necessidade da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, com prazo de entrega dos TESTES RÁPIDOS (COVID-19) não superior
à 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Empenho ou da assinatura
do instrumento de contrato, se for o caso.
5 - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
5.1 - os TESTES RAPIDOS (COVID-19) serão recebidas:
a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1) a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2) o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;
a.3} a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
b) Definitivamente, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento provisório, por
servidor ou comissão responsável, desde que:
b.1) a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
b.2) o objeto esteja adequado para utilização.
5.2. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento
definitivo.
5.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis;
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b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
5.4. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contados a partir da data da notificação, para cumprir a detenninação exarada pela
Administração.
, -,f \
5.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega neni ./
servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para o Município de Guaratinga. ,J,,
5.6. A licitante vencedora obriga-se a substituir, imediatamente a pa-rtir do recebimento de notificação
efetuada pela Administração Municipal, o objeto entregue e aceito comprovad_~ a exist~ncia de
incorreções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua ut1hzação. Findo este
prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis.
5.7. OS TESTES RÁPIDOS (COVID-19) que por sua natureza tenham em seu registro prazo de garantia
do fabricante contra defeitos de fabricação ou recomendações para uso em tempo pré-estabelecido,
deverão obrigatoriamente possuir um prazo mínimo de 12 (doze) meses para o seu uso a contar da
data de entrega.
a) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e
da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três} dias do rece~ímento provisório.
5.8 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos TESTES RAPIDOS (COVlD-19)
em desacordo com as especificações exigidas.
6- DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
6.1 -Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
7 - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
7 .1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante o gestor/fiscal da Ata de
ELIZANGELA FERREIRA MEDINA1 nomeada pela Portaria
Registro e do Contrato será o
Municipal Nº 002/2018, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
7.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
7.3 - A fiscalização de que trata este Item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redib!tórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabi!idade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

sr

8- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer
da contratação:
a} lnexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo lnidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
8.2 - A Contratada que cometer qualquer das Infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
.
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contratação, até o limite de 60 {sessenta) dias;
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b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de,:,...
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga pelo prazo de até
cinco anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 8.3 - A penalidade de
multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
8.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
8.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
8.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o principio da proporcionalidade.
8.6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Divida Ativa da União e cobrados judicialmente.
8.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
8.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
8.8 - As sanções aqul previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.
Atenciosamente,

Adilson Daniel Santos Moronari
Decreto Municipal Nº 281/2019
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO li- MODELO DE PROPOSTA

--->.G

RELAÇÃO DE PRODUTOS

Especificação

Item

Unit.

UNID

1.
TESTE RÁPIDO (COVlD-19) com Detecção
quanUtativa dos anticorpos lgG e lgM,
contra o Coronavírus, tipo de amostra:
sangue total, soro ou p'8sma, com Registro

Marca

Quant.

Valor
Unit.

Valor

2.000

R$

R$

106,33

212.660,00

Total

naANVISA

1

OBSERVAÇÕES:
• A PROPOSTA ANEXA AO SISTEMA, NÃO PODERÁ CONSTAR NENHUMA
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA;
• DEVERÁ CONSTA MARCA, VALOR UNITÁTIO E VALOR TOTAL;
• VALIDADE DA PROPOSTA;
• A PROPOSTA DE PREÇO VENCEDORA DEVERÁ SER INSERIDA NO SISTEMA
REALINHADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO;
SERÃO DESCLASSIFICADAS AS EMPRESA QUE NÃO CUMPRIREM AS OBSERVAÇÕES.
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'4 ..
ANEXO Ili
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ (CNPJ), estabelecida na {ENDEREÇO
COMPLETO), por intermédio do seu representante legal (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL),
CPF (CPF), infra-assinado, para cumprimento no inciso VII, do Artigo 4º, da Lei Federal 10.520/02,
de 17/07/2002, publicada no D.O.U de 18/07/2002, DECLARA que inexistem fatos impeditivos para
sua habilltação e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 008/2020 ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

de - - - - - - - - de _ _ _ _ __

Nome da Empresa
CNPJ
Representante Legal
CPF

'

Av. Jusce!ino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº.
9.854199)

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e
artigo 7°, inciso XXXHI da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo
de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 {quatorze) anos.
Estou ciente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha
imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso.

de _ _ _ _ _ _ __

de _ _ _ _ __

Nome da Empresa
CNPJ
Representante Legal
CPF

'
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI 11.488, DE 2007

(nome/razão social}, inscrita no CNPJ nº (Nº)., por intermédio de seu representante lega!
o(a) Sr(a) (NOME), portador(a) da Carteira de Identidade nº (Nº) e do CPF nº {Nº), DECLARA,
sob as sanções administrativas cabiveis e sob as penas da !ei, ser MICROEMPRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei Complementar nº 123/06 e as alterações
posteriores da Lei Complementar nº 147/2014.
_ _ _ _ _ _ _, _ de _ _ _ _ _ __

de _ _ _ __

Nome da Empresa
CNPJ
Representante Legal
CPF
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ANEXO VI
MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR
EMPRESA OUTORGANTE:
CNPJ Nº:
ENDEREÇO
NOME DO (A) OUTORGADO (A):
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº:
CPF Nº:
ENDEREÇO:

Pelo presente instrumento de procuração, a empresa OUTORGANTE nomeia e constitui
seu bastante procurador, perante o MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA o (a) OUTORGADO (A),

com poderes para a formulação de propostas, com lances verbais, para a interposição de
recursos, bem como para os demais atos inerentes ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
008/2020, podendo, para tanto praticar todos os atos e meios para o perfeito e cabal
cumprimento do presente mandato, o que tudo darâ por firme e valioso.

de _ _ _ _ _ _ __

de

-----

Nome da Empresa
CNPJ
Representante Legal
CPF
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ANEXO VII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

074/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Pregão/Eletrônico/Menor preço LOTE ÚNICO

MODALIDADE/FORMA/TIPO

008/2020

NÚMERO DA LICITAÇÃO
VALIDADE

por 12 (doze) meses
1-DOOBJETO

1.1 - O Município de Guaratinga, com sede na Avenida Jusce!ino Kubistchek, 589, Cent~o,
Guaratinga/BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.634.985/0001-59, neste ato representado pela Prefeita

Municipal senhora Christine Pinto Rosa, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
delegada~, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2020, que originou esta Ata, de
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas e transcurso o prazo para
interposição de recursos, resolve registrar os preços da empresa abaixo identificada, a seguir
denominada simplesmente FORNECEDOR, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL LEGAL:
CPF:
1.2 - A presente licitação tem como objeto REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA, conforme o anexo I do Edital e quantidades
estabelecidas abaixo:
RELAÇÃO DE PRODUTOS
Item

Específicoçõo

Unít.

1.

UNID

Marco

Quont.

Valor
Unit.

Valor
Total

2.000

R$

R$

TESTE RÁPIDO (COVID-19) com Detecção
quantitativa dos anticorpos lgG
lgM,
contra o Coronavirus, tipo de amostra:
sangue total, soro ou plasma, com Registro
naANV!SA.

'

- de preços registrados nao
- obriga a Adm1mstraçao
- a firmar as contratações que
1.3 - A ex1stenc1a
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do Regístro a preferência de fornecimento em igualdade de
condi ões.
2 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência da data de sua assinatura até por 12 (doze) meses.

3- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando da realização do Contrato;
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
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3.3 _ Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
_
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá
3.4 _ Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequaçao ao
praticado pelo mercado;
. .
.
. .
3.5 _ Frustrada a negociação, o fornecedor sera liberado do c?mprom1sso as~u~1do, e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negoc1açao.
3.7 _ Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços r~gistrados e ~ fornec,ed~r,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o comprom1sso, o orgao
-.
_
.
gerenciador poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem ap!icaçao da penalidade, confirmand? a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento; e
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.1 O - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa_
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
4 - DD CANCELAMENTO DO REGISTRO
4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a amp!a defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
4.6 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratua!, decorrente de caso fortuito ou
de força maior.
4.7 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro
do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
5- DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido
de contratação.
5.3 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente,
ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Edita) e na Ata de Registro de Preços.
5.4 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
5.5 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% {vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
5.6 - As supressões dos contratos resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% {vinte e cinco por cento), de acordo dom§ 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.
5.7 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.8 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.9 - Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência
à Administra ão.
6- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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6.1 _ Ata de Registro de preços firmado com a fornecedora terá vígência de .ªc~rdo com ·ª:' ~
disposições definidas na minuta de contrato ou instrumen_to equiv~lente, ou, na om1ssao des~e,-~~epor 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do a_rt~~c;>
57 da Lei nº 8.666, de 1993.
.
6.2 _ A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que_ as d~spe~a: referentes a
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscnçao em restos a

a ar.
7-DO PREÇO
1.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
8

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada obriga-se a:
a) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento contratado, nos termos da legislação vigente.
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado, com fundamento no art. 70 da Lei nº 8.666/93;
b) Fornecer os itens licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos
padrões estabelecidos, usando somente material de primeira linha e de acordo com o que
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, vindo a responder por danos eventuais que
comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produto de má qualidade e
fora dos padrõés de higiene;
._
c) Entregar a totalidade do produto sollcitadó na Ordem de Fornecimento emltida, não sendo admitido
o parcelamento;
d) Entregar TESTES RÁPIDOS (COVID-19) de acordo a Ordem de Fornecimento no prazo de 15
(quinze) dias a contar da comunicação efetivada pela Administração Municipal.;
e) Fazer a entrega no prazo máximo de 15 (dias) dias contados da data do recebimento da
Ordem de Fornecimento;
f) Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento
não importará a sua aceitação;
g) Acatar as instruções e observações que emanem da Fiscalização da Contratante, refazendo,
sem ônus, qualquer produto ou serviço em desacordo com o solicitado;
h) Manter durante toda a vigência desta contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando do procedimento !icitatório;
1) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado.
j) Encaminhar, quando solicitado, via fax ou e-mail, o nome do banco, agência e número da conta
corrente, endereço, telefone e representante legal da empresa, com número do CNPJ e Inscrição
Estadual e Inscrição Municipal.
1) Substituir) no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir da comunicação feita pela administração,
TESTES RAPIDOS (COVID-19) que não satisftzerem à especificação exigida.
m) Fornecer produtos com prazo de vencimento da validade/garantia não inferior a 12(doze)
meses, a contar da entrega.
n) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Órgão Gerenciador ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
8-2 A Contratante obriga-se a:
a) Receber provisoriamente os serviços, no local, data e horário;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edita! e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado Administração Pública;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9 - DA ADESÃO DO CARONA:
9.1 - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública não-participante do certame licitatório
poderá utilizar a Ata, durante sua vigência, desde que:
9.1.1 - comprove nos autos a vantagem da adesão;
9.1.2 - consulte previamente o órgão gerenciador; e
9.1.3 - observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a
expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento.

Av. Jusce\ino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia

'\

1 '
\. /._,,
__

9.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário d2 ARP, observadas as condições nela estabelecidas, opt~1{

pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
9.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, aos
quantitativos iniciais registrados na ARP.
9.4 - Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador,
outros entes da Administração Pública e entidades privadas.
9.5 - As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art.
65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva At~ não tiver sido aditada.
9.6 - O órgão Gerenciador não responde pelos atos do Orgão carona.
9.7 - A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir, não
respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

10- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 - A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito
nas seguintes situações:
10.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata
de Registro de Preços;
10.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
10.11.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses. de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da
Lei Federai nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração.
10.1.2 - Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência
de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento Convocatório, nesta Ata,
bem como de ressarcimento ao Município de Guaratinga/BA por perdas e danos;
10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior.
10.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador,

11 - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DAS TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
11.1 - Os TESTES RAPIDOS (COVID-19) serão recebidas:
a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1) a quantldade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2) o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;
a.3) a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
b) Definitivamente, no prazo de até 10 (dez} días após o recebimento provisório, por servidor
ou comissão responsável, desde que:
b.1) a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
b.2) o objeto esteja adequado para utilização.
11.2. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o
recebimento definitivo.
11.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabiveis;
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
11 .4. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 1O (dez) dias
corridos, contados a partir da_ data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
11.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem
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servirá de base para justificar qualqt.:er atraso, não acarretando ônus para o Município de Guarating8. -:,,

11.6. A licitante vencedora obriga-se a substituir, imediatamente a partir do recebimento.. _de ·
notificação efetuada pela Administração Municipal, o objeto entregue e aceito comprovag'a a
existência de incorreções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização.

Findo este prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis.
11.7. Os TESTES RÁPIDOS (COVID-19} que por sua natureza tenham em seu registro prazo de
garantia do fabricante contra defeitos de fabricação ou recomendações para uso em tempo préestabelecido, deverão obrigatoriamente possuir um prazo mínimo de 12 (doze) meses para o seu uso
a contar da data de entrega.
a) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e
da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do rece9imento provisório.
11.8 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos TESTES RAPIDOS (COVID-19)
em desacordo com as especificações exigidas.
12- DO PAGAMENTO
12.1 - O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública é de até 30
(trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura (Lei 8666/93 , art. 40, inciso XIV, alínea
"a"). Esse é o prazo que !eva para o gestor e o fiscal do contrato atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago.
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
Art. 40
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento náo superior a trinta dias, contado a partír da data final do período de
adimplemento de cada parcela;
12.1.1 - Administração pública só é considerada inadimplente após 90 (noventa) dias de atraso no
pagamento (art.. 78, inciso XV, da lei 8666/93). Vejamos:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[ ...] XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçáo da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
08S: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento, pois só se caracteriza inadimplência após os 90 (Noventa) dias, antes o Licitante que o
fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes, passivo, portanto de sanções e
punições.
12.1.2 - Os pagamentos serão feitos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos
itens, devidamente fiscalizadas, discriminado nas respectivas ordens de fornecimento. mediante
apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebímento do objeto.
12.2 - O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
12.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
12.4 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pe!o artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6" da Instrução Normativa RFB n" 1.234, de
11 de janeiro de 2012.
12.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
12.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
12.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
13 - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
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13.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria
Municipal de Saúde, na pessoa da Sr' ELIZANGELA FERREIRA MEDINA, nomea~a pela
Portaria Municipal Nº 002/2018, que verificará a procedência da entrega TESTES RAPIDOS
(COVID-19) comprovando a qualidade dos mesmos e registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, verificando
Irregularidade serão aplicadas as sanções previstas, constantes neste Edital.
13.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do registro de preço.
13.3 - A fiscalização de que trata este Item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4 - o fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer
da contratação:
a) inexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
14.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contratação, até o !imite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratóría,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga pelo prazo de até
dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados;
14.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de in!doneldade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999_
14.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
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2---14. 6 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, qlJando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
14.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, poder:ido ser aplicadas Isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.
15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº. 008/2020 e a proposta vencedora da contratada;
15.2 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publícado o respectivo
extrato no Diário Oficial;
15.3 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórlos para registro de
preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.
15.4 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, posteriores alterações Lei Complementar nº
147/2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, e demais exigências previstas neste Edital
e seus Anexos.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum - Comarca de
Guaratinga/BA, com exclusão de qualquer outro.

Guaratinga-BA, XX de XXXX de 2020.

Representante do Órgão

Representante da Empresa
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

/2020.

O Município Guaratinga/BA, doravante denominada CONTRATAN'.E, com ~ede_na Avenida
Juscelino Kubistchek, 589, Centro - CEP: 45.840-000, na cidade de Guaratmga/BA, mscnta no CNPJ
sob nº. 13.634.985/0001-59, representada neste ato pela Prefeita Municipal, senhora Christine
Pinto Rosa, no uso de suas atribuições, nos termos do que dispõem a Lei nº. 8.666/93 e suas
alterações, a Lei nº. 10.520, de 17/07/02, o Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, e a empresa
xxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n.º xxxxxxxx, com endereço à xxxxxxxxx doravante
denominada CONTRATADA, observadas as condições do Edital que regem o Processo
Administrativo nº 074/2020 - Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2020 firmam o presente contrato nos
termos e condições das cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 A presente licitação tem como objeto REGISTRAR PREÇOS PARA_EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇAO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA, conforme o anexo Ido Edital.
RELAÇÃO DE PRODUTOS
Item

Especificação

Unit.

UNID

1.

Marca

Quont.

Valor
Unit.

Valor
Total

2.000

R$

R$

TESTE RÁPIDO (COVID-19) com Detecção
quantitativa dos anticorpos lgG e lgM,
contra o Coronavirus, tipo de amostra:
sangue total, soro ou plasma, com Registro
na ANVISA.

CLÁUSULA SEGUNDA- FORMA DE PAGAMENTO

2.1 - O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública é de até 30
(trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura (Lei 8666/93 , art. 40, inciso XIV, alínea
"a"). Esse é o prazo que leva para o gestor e o fiscal do contrato atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago.
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL Nº 8.666/93
Art. 40
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela;
2.1 1 - Administração pública só é considerada inadimplente após 90 {noventa) dias de atraso no
pagamento (art. 78, inciso XV, da lei 8666/93). Vejamos:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[ ...] XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
OBS: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento, pois só se caracteriza inadimplência após os 90 (Noventa) dias, antes o Licitante que o
fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes, passivo, portanto de sanções e
punições.
2.1.2 - Os pagamentos serão feitos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos
serviços, devídamente fiscalizadas, discriminado nas respectivas ordens de serviço, mediante
apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
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«atesto" fica condicionado à v~rificação da clmformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentaJaf

pela Contratadê:3 e do regular cumpnmer,to das obrigações assumidas.
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2.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidé:!,S

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-â após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
2.4 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receítas próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de
11 de janeiro de 2012.
2.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
2.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
2. 7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
3.1 Pelo objeto presente no instrumento convocatório o Município de Guaratinga/BA pagará ao
contratado o valor total de R$
. (,~--'~'--~-~~-~-!
3.2. Os recursos para pagamento da_s despesa$ são oriundos do Orçamento Municipal conforme
dotações orramentánas:
NOMENCLATURA
DOTAÇAO
EXERC. FICHA FONTE

.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE
4.1- Os valores pactuados poderão sof~er reajustamento para manutenção do equilíbrio econômico
financeiro do contrato mediante acordo entre as partes e lavratura de Termo de Aditamento nos
conforme disposto no Art. 65 da lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA- EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1- O prazo para execução do contrato correrá a partir da assinatura até 31 de dezembro de 2020,
podendo ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº. 8.666/93.
5.2- A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Administração Municipal.
5.3- A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEmanterá registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem as competências do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção de
medidas convenientes.
5.4- O contratado, responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluindo ou reduzlndo essa
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, fica ainda o contratado
responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente instrumento terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado na forma do art.57 da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
7.1 - O contratado deverá estar apto fornecer TESTES RAPlDOS (COVID-19) imediatamente após a
assinatura do presente contrato
CLAUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 - A Contratada fica obrigada a 3ceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1", da Lei Federal Nº. 8.666193.
CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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9.1 - O presente contrato será regido nos termos das Leis Nº 10.520/02 e Nº 8.666/93 e suas _
alterações ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos prinéípios da~
teoria geral dos contratos e do Direito Privado, respectivamente.
CLAÚSULA DÉCIMA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS
(COVID-19)
10.1-Os TESTES RÁPIDOS (COVID-19) serão recebidas:
a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1) a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2) o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;
a.3) a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicio~amento.
. _.
b) Definitivamente, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o recebimento provIsor10, por
servidor ou comissão responsável, desde que:
b.1) a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
b.2) o objeto esteja adequado para utilização.
10.2.
atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o
recebimento definitivo.
10.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:
a) se disser respeito â diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem preju_ízo das penalidades cabíveis.
10.4. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 24 (vínte e quatro)
dias corridos, contados a partir da ·data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
10.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem
servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para o Município de Guaratinga.
10.6. A licitante vencedora obriga-se a substituir, imediatamente a partir do recebimento de
notlficação efetuada pela Administração Municipal, o objeto entregue e aceito comprovada a
existência de incorreções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização.
Findo este prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis.
10.7. Os TESTES RÁPIDOS (COVID-19) que por sua natureza tenham em seu registro prazo de
garantia do fabricante contra defeitos de fabricação ou recomendações para uso em tempo préestabelecido, deverão obrigatoriamente possuir um prazo mínimo de 12 (doze) meses para o
seu uso a contar da data de entrega.
a) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do
recebimento provisório.
10.8 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
em desacordo com as especificações exigidas.

o

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da FORNECEDORA, afora outras
não previstas neste instrumento e que por Lei lhe couberem:
a)

Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento contratado, nos termos da legislação
vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado, com fundamento no art. 70 da Lei nº 8.666/93;
b) Fornecer os itens licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões
estabelecidos, usando somente material de primeira !inha e de acordo com o que estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, vindo a responder por danos eventuais que
comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produto de má qualidade
e fora dos padrões de higiene;
c) Entregar a totalidade dos TESTES RÁPIDOS (COVID-19) solicitados na Ordem de
Fornecimento emitida, não sendo admitido o parcelamento;
d) Entregar TESTES RÁPIDOS (COVID-19) de acordo a Ordem de Fornecimento no
prazo de 3 (três) dias a contar da comunicação efetivada pela Administração
Municipal.;
e) Fazer a entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento
da Ordem de Fornecimento;
f) Trocar, às suas expensas, o produto que vier a ser recusado, sendo que o ato do
recebimento não importará a sua aceitação;
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g) Acatar as instruções e observações que emanem da Fiscalização da Contratante;
refazendo, sem ônus, qualquer produto ou serviço em desacordo com o solicitado;

h) Manter durante toda a vigência desta contrato, em compatibilldade com as obrigaç~es

i)

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando do procedimeritolicitatório;
Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado;

Encaminhar, quando solicitado, _via fax ou e~mail, o nome do banco, agência e número da
conta corrente, endereço, telefone e representante legal da empresa, com número do
CNPJ e Inscrição Estadual e Inscrição Municipal;
k) Substituir, no prazo mãximo de 24 (vinte e quatro), a partir da comunicação feita pela
administração, TESTES RÁPIDOS (COVID-19) que não satisfizerem à especificação
exigida;
1) Fornecer produtos com prazo de vencimento da validade/garantia não inferior a
12(doze) meses, a contar da entrega;
m) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Órgão Gerenciador ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

j)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 -A Contratante obriga-se a:
a) Receber provisoriamente os serviços, no local, data e horário;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
c) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
13.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
14.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria
Municipal de Saúde, na pessoa da sr ELIZANGELA FERREIRA MEDINA, nomeada pela
Portaria Municipal Nº 002/2018, que verificará a procedência da entrega das TESTES RÁPIDOS
(COVID-19) comprovando a qualidade dos mesmos e registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, verificando
irregularidade serão aplicadas as sanções previstas, constantes neste Edital.
14.2 - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município Guaratinga/BA, em nada restringe a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do
objeto do contrato.
14.3 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
14.4 - A fiscalização de que trata este Item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer
da contratação:
a) inexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
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d) Cometer fraude fiscal;

y

.
.
t/
e) Descumprir qualquer dos deveres e!encados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no ,
·
f.
·
15.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima Icara

Contrato.

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
.
. . ..
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 1niust1f1cado sobre
o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso_ ~e
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa maratona,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga/BA pelo prazo de
até dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SJCAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados;
15.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
15.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
15.6 -As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.7 - Caso a Contratante determine, a mu!ta deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
15.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
15.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1 A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.0 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo !icitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) A inexecução teta! ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela Administração.
com as consequências previstas:
d) Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no art. 78 da Lei
Federal n. 0 8666/93.
e) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n. 0 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000. Guaratinaa. Bahia
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f) A rescisão contratual de que trata o art. 78 no inciso 1, acarreta as consequências prevista~_no af.t_,_,,__ _
/
80, incisos Ia IV, ambos da Lei nº. 8.6-66/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS SANÇÕES
17.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato Administrativo dentro do prazo
estabelecido pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando
sujeito, a critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos
incisos 1, Ili e IV do art. 87 da Lei Federal n. 0 8.666/93 e multa de 10% {dez por cento) sobre o valor
do contrato.
17.2 Pe!o atraso injustificado no fornecimento fica sujeito o Contratado às penalidades previstas no
caput do art. 86 da Lei Federal nº. 8.666/93, na seguinte conformidade:
a) atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de
atraso.
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de
atraso.
c) Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as sanções previstas no art. 87 nos incisos 1, Ili e IV da Lei Federal n. 0
8.666/93 e multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos serviços não executados.
d). Multa correspondente a diferença de preço resultante da nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigação não cumprida.
e). Aplicadas às multas, a administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada,
após a sua imposição.
f). As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
CLÁUSULA DÉCIMA DITAVA - DO FORO
18.1. Os signatários elegem o Foro da Comarca de Guaratinga/BA para dirimirem os conflitos caso
existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. E por estarem justos e acordados,
assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Guaratinga/BA, _ _de ___ de 2020.

MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

,,,

CONTRATADO(A)
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Aviso de Edital Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2020 - Registrar preços
para eventual e futura aquisição de testes rápidos (COVID-19) com
detecção qualitativa dos anticorpos IGG e IGM, com tipos de amostras de
sangue total, soro ou plasma, contra o Coronavírus, com registro na
ANVISA.
Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços N.º 008/2020 Aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional de que trata esta lei, os prazos dos procedimentos licitatórios
serão reduzidos pela metade.
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AVISO DE EDITAL
'
PREGAO ELETRONICO
SRP Nº 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2020
TIPO - MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
Em cumprimento a LEI Nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 no seu Art. 4º-G. Nos casos de
licitacão na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisicào ou contratacão

de bens, servicos e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão
reduzidos pela metade.
O Município de Guaratinga/BA realizará Pregão Eletrônico no endereço www.!icitacoese.com.br, tendo Início de acolhimento das propostas: dia 09/09/2020, às 0&h00min, Abertura das
propostas: dia 16/09/2020, às 08h00min, Início da sessão da disputa dos lances: dia 16/09/2020 às
!0h00min, Tempo de disputa do lote: 30(trinta) minutos, mais o tempo aleatório do sistema, no site
WW\>i:.li_1.:írncoes-e.cum.br, menor preço lote único, para REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS !gG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA.

Os interessados poderão baixar o Edital

no site www.gyar{ltinga.Q?,,gl)Ycl2!: ou no

wv,w.licitacoes-e.cú!T!~Qr ou maiores informações pelo te!: (73) 3277-2295 ou maiores infonnações no

e-mail: licitaguaratinga@gmai!.com.
Guaratinga/BA, 08 de setembro de 2020.

Y~~ ampos
Decreto Municip· ,.Nº. 164, de 15 de junho de 2020
p-f'e oeiro Munici ai
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

1

Declaro para os fins que se fizerem necessários que este documento

J foi publicado no Jornal de G~ande Circulação do dia

!

};ud2020 no Diário

?~eia! da União do diai\Qtq2020, Diário Oficial do Município do dia

r_:_J/~2020, e no quadro de avisüs da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA,

~ Avenida Juscelino Kubisrchek, Nº 589, Centro, pelo período df_tj_l912020 a
1

iQl2ü20

e

..

Guarntiega/BA,~ de/;;l,i;,1ff d, 2020.

Ywério Campos
Decreto Municipal Nº. 164, de 15 de junho de 2020
Pre oeiro Munici ai
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP l'I'' 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 074/2020
TIPO - MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
Em cumprimento a LEIN" 13.979 de 06 de feverclm de 2020 no seu Art. 4º-G. Nos casos de

licitação na modalidade pregão. eletrônico ou nresenciaJ. cuio objeto seja a aquisica,o ou c01m-atacão

1.k bens, serviços e insumos nece~sários ao enfrcntam.:nw da emergência de saúde pública de
irnportància intemacion.U de que !rata esta Lei. os prazos dos procedimentos 1icitutó1ios seriio
reduzidos p,;:,la metade.

O Munic1pio de Guaratinga/BA realizará Pregão Eletrônico no endereço www.licimcoese.com.br, tendo Início de acolhimento das propostas; dia 09:'09/2020, à~ 08h00min, Abertura das
propostas; dia ló/09/2020, as 0Sh00min, Início da sessão da di§puta do§ lances: dia 16/09<~020 às

l 0h00mm, Tempo de dfaputa do lote: 30(trinta \ minutos, mais o tempo n!eatório do sistema, no site
www.licilacoes~.com.br, menor preço lote único, para REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS {COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS lgG e !gM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o
CORONAVIRUS, com registro na ANVISA.

Os mteressado_,, poderão bahar o Edital no sik www.guaratüwa.ba.gov.br ou no
www.íicirnco>.ls-e.com.br ou maiores informações pe!o Lcl: (7JJ 3277-2295 ou maiores informações no
e-mail: licltnguaratinga@gmail.com.
Guaratinga/BA, 08 de setembro de 2020.

Ywél-io Campos
Decreto Municipal?\". 16-1, de 15 de junho de 2020
Prc110eiro Municipal
fil..CLAR,\C,\.o Df, Pl)Hl.TCACÃO
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de _ _ _ _ _ <lc 2020.

Ywéri(l CampuS
~ereto Municipal~·. 164, de 15 de ,junho de 2020
Prel!.ociro Municinal
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NOTA PREMIADA

BAHIA VAI SORTEAR
R$1 MILHÃO
DIA 21 .\ eomp,nna f\'ola l'r~
mi.tda B~hi~. d.1 Seu eu,,.,
Estadual ,fa F-.!7cndo \Sctaz).
vai dis\nbuir \{$ l rnilf-,c'.o c;n
prfrni<Y,tslc rnê.s ->o r,d~, rtc
R$ lL'mii _ '-''" t!cl<~ 10,l;r,;
0~ >;a11hJdu,-s sedo .,mhc·-

,.7(ins r>,JdU JI, (·,1,1' 1,-.-;ult.,dt
publi";,<lc, no sil~ www nol3
]-Jté'JctU,.bGelii~_l.JJ.l{l>\-.bJ e

nas rcdc3 so:::!ats da :ida~ Se rão ~oESickraéo,s C/5 iJâlhcc,·s
f;€rado,, ~1:>:1,H: da$ nut~, b

ol., deL,tm;c.i:, :.;c·r.tclJ..' e,;1
ago,;;c.de :,oJrJ_ cr,m ( i ·1- ric
p~,Uc-ep,mk.
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PREFEITURA MUNICIPAL Dt IBICARAI
AVISO OE ALTERAÇÃO

AVISO ()E Llt1TIIÇÁD

PREGÃO ElHRÕNICO N' 06/2020

PREGÃO PRESENQAl N" 24/ZOW
LICITAÇÃO UD-ZOlO-PREGÀG Ec[TRôN;C0065·2020

•

'"ª

o Mumoo•c de lbica,,.,, ;,or 1nte,,-,,ca10 d,
(cmis<ào "e r-ermcoeote ó~-·
cirn•ção, torna púbhco a qu~m possa intore,;,,r a ahHtc"a de µraceMr,enrn hci1,,i/,nn oa
modalidade Pregão fresenc,,il n· 024/2020 Objeto aquisição de P"~"' r,ovos, cs,·,a,as e
fmamentas au;ol1ar para manute1wào dos ,•e.cu!os da frota mu"i,;oo• de ibicac,,. Cum
,he,M• prevista paca o dia 22/D9/202D as_OB,00 carn. hegão ~res~oml ""· ()JS/lalü cuJ( 1
objeto é co.-ru-atadio de empresa para ,omocimenlo a~ maqe1nas e e4ua;,,c,.ec;G as
refrigeração tipo ,àmaras frias e prestaçOo de de >eíl';~~, ~e instalação para o me·c,óc
mun1c1pal M ,bic.arai Cum ahertma prev,.sta para 23/G~/2020 as M-00 'wss Mai~·es
,,formações pelo tdefo~e- [731 3242 2805.

Obiê\Oc Coatrataç.lo de eP•9'""' fip,,c;a,ieaaa para presta,;:!o (!e serv,çco _~e
!ococão de veíwios ,,;.ando atender a, necessidades inat<,"ciona,s ctas >eeretarm
A"tÕ,q;ms , Fv!Hlaçiie, que rnmo0€ a est,utura admmistrativa Oo Mua;ci~ki de feira ó~
Santaoa.
UMARCADA F>"" d\o ?S/0',/2G20 ás 08h3ü. :nro,mações no Dpt• de Gestão
de Compras e Contrataçiifi, AY. Sampaio, n" 344, Ce'1tto, nos dias oteis, das 08hslü a,
UhsOO e das 1~h00 às líi'3ü. T~l.c 75 1602 &i:13 Edital no ""'' ,,.,,,.,,,.1;c1ta,rne,ec;,m_b,.

'"ª

1!1<,aral -BA B ~" Setemb<a de 2020
JUCIRLANY RODRIGUE> Rl~clRO
Pregceica

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO$ DE TERMOS r.OiTl\/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

H:.RMO ADIIIVO N• 0/42020l1ll lOCAIÁRIO. f\lN1l0 MLJ'IICIPAt D'- FCIRA Dt SANlANA.

AVISO DE llCITI\ÇÃO

LOCADOR; VANlLDO DAVI CcL!:STINO Ad~,, o coatfato n• G03--2019-11C firmado em
15/08/2019. O prazo de e,ecu,ác rlc cootr.ato, no valor mercsal de R$656,CO, será
pr9'Togado por mais 12 {d~cal me,eo. a conta, do ,eu t<'rmo final. ficar>do e,te M,e>·,o no
valor total de R.$ 7 R72.0ú e e •,alo, arnmulMo cla cootrato de RS 15 744,00. DATA 0(

PREGÃO E!HRÔNICD SRP l.Ll/1020

70¼.

ASSINATURA- 14/08/i~lO
HRMO aDITIVO NO 0751020lJ.11. LOCATÁRIO; fUNOO MUN>CIPAl D[ FC!RA m SANTANA,
I.DCADOR JOÃO mo BORGES DA SILVA AdLta, o contrato
61JS-Nllót-11C, fl'lnado <>m

PREGÃO ELETRÓNICO 5RP 19/2020

º'

Dia '.l.'l/íl~/2020

B/08/lü19. D prazo cle esecuçêo clo rnntrato. no v•lo, mensal de R$ 1.168.00. sorá

às

Jüh.

onwro, aquisição de

TEST!c RÁPIDO COVID-1~

e lancetas

prm,ogõcio po, mais 12 (dç,el mesc.s, a conta< dõ seu !ermo J,oal, f1can~o e<to aditivo no
valor total de R$ '[4!,i~.,10 e o valor w,m,,lad,o do mntcato de R$28.m2,00 DATA Dé
,ISS,NArU'tll 21/08/)U2o.

de ,e~uranca.

TERMO ADITIVO /JS ü76202(J1111. LOCA7ÁRIO: FUNDO WmlCIPAL DE félRA DE SANUNA.
;.OÇMJOR· MARIVALDO l'ASCDAL DA SILVA Aditar o contrato n' 602-2019-llC, lirrnarlo em
JS/08/201~ O prarn de e~ecuçào do contrato, no vaior mensal de R$t 146.00, ,erá
prnrrogado cGc mc.,s J2 [dme) me<es. a cantar do seu wmo final, fic.ac,do este ad,t,vo no
vab, rnta' de R> lJ.752.00 e o valor acurnu•adc> Jo contraio rle !!$27.$04,00 OPTA DE

o,a 23/W/2()20 as 11:30h ObJEtoc coMec,;ão de máscaras da ocoteção
ind,vid11a! ~ alcool <!m gel, para ,<arem doadús a popula\liD ca,Pnle cio muoie<µ>o cd,tdl·
www.comp,asb,.rnm.ll, e www.itirataiaba.gov.br 1m,•,01oci\es· na sede, Pca lú Jc
Noeeruhrc. 09, No"" lbirataia, tol. 7335372125 ou e-maH, l:CÍtaciio@cb;ratrn.ba,sov V

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10/2020

lo,•.ataia/Ba. 10 de sHec,1,,0 ~e ;,mo
':D;DN LCVI RAMO; MCIRA

A;..SIHA~URA G4/ü8/2G20,

TERMO ADll'YO tJ' 07120101111. lOCJ\IAKIO. fUNOO MUNICIPAL DE fEIR.\ DE SANTANA
LOCADORA, J.NGELA MARIA ARAÚJO SAlVADOR Aclitar o ro~t,ato no óü4 2ü:~-11C,
R$
ê,rmado em OS/08/2019. O pcarn 6e fl~CUÇJ<i rlLJ rnc,tram. OD vakar mensal
1 .l00,00, será prorrogad,, iJO' ~•ais 12 iOOze! mese,, a c~ou,, rjo ,eo \efmo fino:, <;c,ndo
est~ aditlw ~o valor total Oe RS ló 600,00 e o vaior ac.,rnularjo cio c~atrato de
«$3..200.Dll. DATA Df ASSiNATIJRA t>-1/ml/2UW. Den,se lima Mascarenhas - .Sec«età"'
Mun,c;pal óe Saúde.

~,e~o~irn

"*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ: B.79ll.152/0001·Z3

AVISO DE LICITAÇÁO
PaE(;Ã.0 PRESENCIAL NO 10/2020-PMI/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GANDU

O P,egoeiro da Prefe,tuca Moo;c,pal de lbot,rama comunica aos n,wemdos
que se enCMlta aberta a limacão na rnod;,idade PP-CÇAO PRt<;~N(!~l ~, Gi01hJ!OPMl/lP,. do tipo menor pceço i,u, item, tendo como obje!o coetra<acác· de e1;1u,es<
especializada oa ore,tação de ser,iços d~ ausil10 fur,eral eo,oced1óo p~:o funN Mu11,c1~••
~e 11,,.,1enc;a Soc.al-rMA>, à famil,a em situação de vulnerab1l1dade
1ue p<"<ds,Om
um dos <eu, membrns po, morte ac,óental, e/ou provGcada pelo ,,orvnavi,u, ;mvm-d) e
.outras comorb,dades, no rnun,c1p,o d~ lbot<rarna, nos tNmos da Lc; Mu~ic:pal r.' Gl~/2017
de 12/0G/1{)! 7 e Lei Drgánica de As,i,té~m 5ocial n• 3 472/ 1993 de 07 /lZ/ 1ggc;_ que ,eró
realicada no dia 22 de setembro de 2020, a, 08.JD h. na ,ala de Licita;il,,-, Je•,t; ~,c1~,t,1ea.
O edital~ as 111forma(ões poderão ser adquirido, r.a sede da Prct~ltura oas s.oo ;,, 1l.üü
h pelo telefone 77 3698-1512.

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N• 33/2020 • SRP

'º""; ,

A p,egoeira ao Mur.,cip;o de Ganóu-B,, AVISA a<l< inreressados ij"O ,ea1;,ará

P E pa 033/0W-SRP OBJETO. e.entusl contratação d~ locação do maq";na'1o pesado q"e

ª"'"'ª • execução de serviços Je

te'1"ap~nagem, conservação e manutenção de estcaóas
,,,cinais e vekulo para au;;ilio na mamMn<;ao de ;iem,naç:lo pabl;ca
do abertura
real12ar-se-á cm 22/09/2020. as Q9 QOh. ,nfom,. na P,deitu,a. fone. (731 0254-03S6. Edttal
1,w,v.ncit,coes-e.com.hr. N• da L;dta1,fo 831.lAü Gaodu, 10/09/2020 J,cjara Santos Brrtto
• Pregoo;,a

'º""º

PRCGÃO ELETRÔNICO N• 34/2020 • SR?

N[YLDN NICHUL[ PCREIAA DE SA T(l[S

A pregoeira clo munic1p;o de Gandu-BA AVl'>A ac, rnteressado, que realizará
P F. N• 034/lOllf-SRP. OBJFTO r,,entuai -squiS<ção d~ >parelhos d~ ar cond,ciooados.
sessão de abertura real,zar ,., à em 12/09/2ü20. às 10:00h. lraform na p,de1tura FONC;

PREFEITURA MUNICIP,\L DE ITABERAB/-\
EXTRA.TO OE TERMO AGl'ilVC

(73) 3254-0386. EMAIL· l1citacope!@gmaô.com. Edital www.l1citacoes-e.cam.br. N• da
L;c,Laçllo 834150 GANflU. 10/09/2()l0. Jaciara S.~<os """" - Pr~soe;ra.

EXTRkTO DE TERMO ADITIVO n• 02/2010 OE PRAlO DO CONTRATO ílF N.• PMl4\l/2Ql9
CONíRArO n' PM14o2/2D19. CONTRAl.~NTC: Munic1p,o de ltaoeraba/~ahia. GGJºTO·
Cseouçáo do; serviços referente a, oi>ras rema~escente> do L~te li do Coctmo N'
0301503-9:;/MCIDA!lFS/CEF, que 1'alà da Urbani,4âó, RE3eiaMaçàc e !ote;;ra,;á~ de
Assentamento, Pruanos FNHIS Pol1~0,,al lfYt1a Dulce. HM, Mude Novo. üJNl~AJ,•,Oh
CONSTRUMDREIRA UDA-EPP. CNPJ/MF: n• 11.120 280/000>-<ÍH ~RAZO ACRC~ClD,l o
P'fien,e ;n,t,""'""'º te,à ~,g,ência de Ol de scl~mbro a1é ll ~• de,err-4rQ Je 2U20
ORIGCM, lomada de f're,;c;s
Ol/20n. DJ\Jp,, Ol Je ,~,~1116,0 ,le 2020. ~IG",~\.JO
At;JQS MA5CARêNJ-1Aó-Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO N• 35/2020 - SRP

A ore~oei,a do ,~llo,cinio cie Gandct-Ba. A'/15~ aos incere,sado, Q"º ,oal.,ad
P E SRP n' 03:ã/2020 OBJITQ· Eventual Aqu,siia" d~ m>teria" odontológicc,s 5es,fo de
,bNiu,a real11a,-,e-á ern 29/W/2020, às OO·OOh. ir.form. na Prefeitura. fone: \73) 31:i~úJM lmsll_ IICl!acopel(dlgma,I com. Cd1tai 1vww.ljcitaco~s-c com.:,,, N' da Lld:asfo
83"lói, Ga<>d", 1U/Q9/Z02Q

"º

1'\GARA St<ATCS aRrTTO
Prefc"""

PREFEITURA MUNICIPt;L OE ITAETÊ
AVISO

PREFF.ITU'<A MUNICIPAL DE GUANAMBI

_ A PM de ltaetê, Ba, toma publocc ~u~ •eaii,ara T1' C1J:/2~20, '"'"'"'~
Contcataçao de empre,a para Refor01a e CMSLcuçã.o de ?réças e
;J~ ,.11 ,, e
At,v1doóes Cultura" paro D púbhro na ;:o.oa Rurai de muo,cip,o Je '1a~,e-ôr1, M,e,tu,a o,
TP em, W/W/2020, as 08:30h na sede da prefeiwra. Tipo Menor Pra,;o global o e'1Fta!
podem se adqu,r,do na sede da PM de 'laetê, de segonda s, ;e.tas le,res da, 5:00~, as
12,h. rodo, o, atos desta licitação s~rão publicaOos nu DOM www.,t<>•,td,a ,0 _0 , 5 :"
1,aetõ-EA, 09/09/2020.

~'"ª'

0 P1<ep:,</ICC 0 PM "" GWAMMS•- BA designado através do De<rEtO n• 63~ do
18 d~ d~1ernb,c_ de ZJ19, •e,a ao cc,ihecémer.L<1 dos ioLe1~s;ados, q"e r,,al 11 ará 1,ciraçã~
fRcG,',_0 ~llf~ONICO li° 019 20PE-PMG em 23/09/2020 a, D9hQ0,:,;0, no 51te
1,ww.l,c1tacoe<;•-com.br _QBJCTO Aqu,,,çi,Q de il<ool em gel, másrn,as e :u•,as em lá!e,,
para_ atende,- as n<>Coss.dade, eo que 'ª"~e a h,~iMuaç~o das mãos e p,oceção doe
,e,.,,d,,re, do secre,aria mun,cioal d~ 'educação. setores e escalo,
re~e rnumciaal de
easino de acordo as e,e'Ocitca;õ~s e cond,cõe, p«v1ms n• planilha em anexo. o fdita:
~nrnnl ra-se
~i,pMivel
no<
sites·
www ouanambi Da g<>,·.r,r/1,c,rac.oe,,
''""'':'·l;CJt~cocsc.com.br _e ~· sede da Prdeitura Mu,.;c,pal, maiore, ,aforma,aes so Seto,
de L,c,!a,;ao de 07hUUm,n a, BhOOrnia. Telefone. (77) 3452-431',T~le/one Ceâula,. {'7) 1
9831·816:!i, ~·ma,I, pregacoletro_n«o~Llanarnbi@gmail.,~m - D,orulgaçllo rios º"'''" ato, _
D1ar10 Ol1rnl-s1tE: www goanarn~1.l>o.gov.br 03/09il02D

"ª

M,,_p.1p, JOSE TEIX!'IRA Dr, ';ILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IT/IGIBA
AV!SO DE LICITAÇÃO
Pf 4G/JO "" JSD/20. ~C~ls\<O de p,e,;as oara aquis1çãa GO lo,e ·~fHao,e a
,id,,:,s, remaco>e~ratc•. Dia 23/01/1.0 à, O% [acdrio de 5ra,aii,:. c,:;,, 0,/;n'.G
w,rn.compr,sb,.eom,bf,
P~ctae
da
Trs~sp,r~e.cóa
Mec.,t1~s;
c,c
cl""C:!
lic,tacao~agibe@gmai<.co,~ Oemois atos ,.,,,,,._.,agiha.hal gos t,
·

ANDER50N RIBEIRO DO<; SANTOS
Prego<eirn

º"

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

c\ANlH

AVl$0 DE UCIT AÇÃO

AVOl,l.f' SAMPh,G FERSE>RA
Pcego~ICO

PREGÃO El.HRÔNICO SRP NO a/2020

:on

O< UCITI\Çi'-.O

TOMADA ()E PREÇO NO S/202ú

AV~O DE ll{ITAÇÃD
PREGÃO ELETRÓNICO NO 19/202D~E-PMG

MENOR ~REÇD

1,m

AVl>O Gi: UCITI\ÇÃO

ÚNICO

PC ~1/W. PA JSl/W. R~~""º de heço, oaca fu,~,a o êve,m,al aqu1s,cá<0
de móveo,, eEet,oelet,ônocos, eJet,~dM,~S:.lrns, ,mpt~.ssàrs ~qutp~•~•ntc,i; M celefc,i,a,
equ;pàm~nto, cie so,a e vldeo, br,nquedc, CG"fo1me oneso Ido ed,,01 ~<a H;O~J)O à.s
O% ihorádo óe aca,;ha], Ed;tal/;of<> www cotnp,a<b< rom.<Ec. Fcrtal ~a T•oospc,cncia
Municipal
ou
ema,•
tic1tacac,,ug;ha@rn,""-'-nr,-,_
Dema,s
ato.<

Qbjet~, Ti'STfS RAPIOOS COM ()E,ff(ÃO LgG,1~M (0'/IDJ~ lníc,o d~ ,co1h,meoLD da,
µrepostas, 09/09í2020. 4bertu,a· ló/09/2010, :,, 08h - (),speta do,s lances, t6/0'.!/1Cl(t
às IOh
wwo,.l,olacoe,-e.com,b,. ed,!al na serjef,1,;:c,o or,,,.1/!lenaais Hos:
guaratinga. ba.gov. br/5ite/() ia rãcDfo, i ai. 1a f: i•cit:,z,J a ro ti , :;,@pNii.rn11,. 08/ügj:/O:W.

,;,e

"º

www.;,og;ba.bo.go~_b,

"IWtRIO LlM~O~

DANIEL AVELAR S~",1Pl\10 fER~Cl~A

Pregoeir~

~,egue;.o
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PUBLICAÇAO

DO
EDITAL

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

Di.úrir1 ()Cicial do

MUNICIPIO

Guaratinga

Quarta-feira
9 de Setembro de 2020
3-Ano -N°2750

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 074/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 0 008/2020

A Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, localizada na Avenida Juscelino Kubislchek, nº 589, Centro,
CEP 45.840-000, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e este Pregoeiro Municipal,
leva ao conhecimento dos interessados a licitação para Registro de Preços, na modalidade Pregão,
na forma eletrõnica, do tipo menor preço LOTE ÚNICO, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de JUiho de
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Decretos Federais n'. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e nº 8.250 de 23 de Maio de 2014, Decreto
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, bem como, pela Lei Comp1ementar n". 12312006, com
as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor.
MODALIDADE: PregáO Eletrônico Nº 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2020
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
FORMA DE FORNECIMENTO; AQUISIÇÃO PARCELADA;
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO LOTE ÚNICO
LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DOS TRABALHOS: Endereço
eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br, constante da página eletrónica do
Banco do Brasil.
LEI FEDERAL Nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020
Art. 4°-G. Nos casos de licitação na modalidade pregão. eletrônico ou presencial, cuia objeto se1a a
aguisiçao ou contratacão de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamenjo da emergência
de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei os prazos dps procedimentos
liçitatôrios serao reduzidos pela metade.
Inicio de acolhimento das propostas: dia 09/09/2020, ás 08h00min.
Abertura das propostas; dia 16/09/2020, às 08hOOmin.
Início da sessão de disputa dos lances: dia 16/09/2020 às 1OhOOmin.
Tempo de disput.i do lote: 30(trinta) minutos, mais o tempo aleatório do sistema (Tempo
Randômico).
Pregoeiro Municipal responsâvel: Ywério Campos Rodrigues, Decreto Nº. 164, de 15 de junho de
2020, publicado no DOM de 15/06/2020, e equipe de Apoia.
OBSERVAÇÃO: Será sempre considerado o horário de Brasília (OF} para todas as indic:ações de
tempo constantes neste edita!.
Integram este edital os seguintes anexos:
ANEXO l - Termo de referência;
ANEXO 11- Modelo Proposta de Preços
ANEXO Ili - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo
4° da Lei nº 10.520, de 2002):
ANEXO lV - Modelo de declaraçao de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitaç:80:
ANEXO V- Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99):
ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007;
ANEXO VII - Modelo de Procuração Panicular
ANEXO VIII- Minuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO IX- Minuta de contrato;
1. DO OBJETO
1.1.1.1. A presen!e licilaçào tem como Objeto REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA.
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS
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ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA.
2, DA LEGISLAÇÃO
2,1_ o Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais
seguintes:
2.2. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002- Instituto do Pregão;
2.3. Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações;
2.4. Lei n." 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor:
2.5. Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
3. PARA EFEITO DESTE EDITAL DEVEM SER CONSIDERADAS ALGUMAS DEFINIÇÕES
IMPORTANTES, TAIS QUAIS:
,
3.1. o pregão, na fonna eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço LOTE UNlCO_
realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à dist/lncia em
sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet;
3.2. Bens e Serviços comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamerite definidos pelo edital, por meio de especificaçôes usuais no mercado:
3.3. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimeritos para registro formal de preços
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;
3.4. Ata de registro de preços - documento vinculativo, obtigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos
participantes e condiçôes a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumerito
convocatório e propostas apreseritadas:
3.5. Unidade Gestora - Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA;
3.6. órgão participante: Secretaria Municipal de SAÚDE.
3.7. Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus elementos
constitul1vos/ Anexos;
3.8. Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada neste procedimento licitatório e
detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto deste Pregão:
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico quaisquer licitantes que:
4.1.2 - Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário.
previamente, o credenciamento de usuário pelos licitantes, que será realizado atravês do Banco
do Brasil, no prazo máximo de 03 (três\ dias úteis após a forrnali...:ação do pedido e entreaa da
documentação necessária:
4.2- O credenciamento se dará através da atribuição de chave de identificação e/ou senha mdivIdual;
4.3- O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o
mesmo responsável por lodos os aios praticados nos limites de suas atribuições e competências;
4.4- O credenciamerito do usuário impllca em sua responsabilidade legal e na pres1.mção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico:
4.5" lnfomiações complementares sobre credenciamento devem ser obtidas junto ao pregoeiro
desigriado;
4.6. Não poderão concorrer neste Pregão Eletrônico:
4.6.1. Corisórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.6.2. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.2.3. Empresas que estejam declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição.
4.2.4. Seividores ou diretores/dirigentes do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA;
5. DOCREDENCIAMENTO
5.1. O Credenciamento ê o registro cadastral por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET, através do site www.lic1tacoes-e.com br, constante da oáaina
eletrônica do Banco do Brasil:
5.2. O cadastro no "Portal do Banco do Brasil" poderá ser iniciado com a solicitaçM de login e
senha pelo interessado;
5.3. O eredenciamerito junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão;
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5.4. o uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabend_~ ao provedor do si~tema, ou
ao órgão ou entidade responsável por esta licitaçào, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso;

6. DO ENVIO DAPROPOSTA
6.1. o licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horários
marcados para abertura da sessão quando, engo encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília DF;
6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão Eletrõnico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
6.5. Até a abertura da sessão os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preencl"limento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos;
6.6.1. Valor unitário;
6.6.2. A quantidade de unidades. observada a quantidade fixada no Termo de Referência para cada
item;
6.6.3. Marca;
6.6.4. Fabricante:
6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou
de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente. quando for o caso;
6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado;
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens:
6.9. O prazo de validade da proposta não será 1nferror a 60/sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação
7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO OE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital;
7.2. O Pregoeiro Municipal verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde togo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanáveis ou não apresentem as especlflcaçóes técnicas exigidas no
Termo de Referência,
7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário. levado a efeito na fase de aceitação,
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances;
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro Municipal e
os licitantes:
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro;
7.5.1. O lance deverá ser ofertado sendo o valor LOTE ÚNICO;
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, obseivando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital,
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema:
7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar,
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7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão infonnados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado. vedada a identificação do licitante.
7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro Municipal, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico podera permanecer acessível aos liotantes para a recepção dos lances.
7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e
terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro Municipal aos participantes;
7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro Municipal. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 /trinta) minutos. aleatgriamente determinado pelo sistema, findp o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances:
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese
de desistência de apresentar outros lances. valerá o Ultimo lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas;
7.14. Encerrada a etapa de lances. será efetivada a verificação auiomálica, junto á Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas.
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participarites, procede11do á comparação com
os valores da primeira colocada. se esta for empresa de maior porte. assim como das demais
classificadas. para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
regulamentada pelo Decreto nº 6.204. de 2007,
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na fai;,:a de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada;
7.16. A melhor classiricada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar urna Ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 {cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto:
7.17. Gaso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercido do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior:
7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identffique a primeira que poderá apresentar melhor oferta,
7.19. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, §
2º. da Lei nº 8.666, de 1993. assegurando-se a preferência, sucessivamente. aos bens:
7.20.1. produzidos no Pais:
7.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
7.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.20.4. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os
licitantes serão convocados. vedado qualquer outro processo:
7.20.~. Ao final do procedimento. após o encerramento da etapa competitiva. os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado;
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Ence'."'"ada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro Municipal
examinara as propostas quanto ao preço. a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento
das especificações do objeto;
8.2. N.':io será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela
Administração ou manifestamente inexequível;
8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos.
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado.
acrescidos dos respectivos encargos. airida que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos. exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuricie a parcela ou à totalidade da remuneração;
8.4. O Pregoeiro Municipal poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto,
sob pena de não aceitação da proppsta;
8.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro Municipal, destacam-se os que
contenham as caracter1sticas do objeto ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência,
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minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade. além de outras informações -,
pertinentes, a exemplo de catálogos. folhetos ou propostas:
\ ,;_ \
8.4.2. o prazo estabelecido pelo Pregoeiro Municipal poderá ser prorrogado por solicitação escrita
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo •<
Pregoeiro Municipal:
8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro Municipal examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
8.6. Caso necessário, o Pregoeiro Municipal solicitará do{s\ licitante/§) classifieado(s) em
primeiro lugar a apresentação de amostra(s), que deverá(ão} ser apresentadajas) no prazo de
72 {setenta e duas\ horas, a contar da data da solicitacão, junto ao Orqão Solicitante, para
conferêncía do produto/serviço com as especificações solicitadas no Termo de Referência:
8.6.1. Se a{s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceitável(eis), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo dassificado. Seguirse-á com a verificação da(s) amostra(s) e. assim, sucessivamente, até a verificação de uma que
atenda ás especificações constantes no Termo de Referência:
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro Municipal suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova
data e horário para a conUnuidade da mesma:
8.8. O Pregoeiro Municipal poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condiÇOes diversas das previstas neste Edital;
8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro Municipal não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema. podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes:
8.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro Municipal passar à subsequente,
haverá nova verrficação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto. previsto nos artigos 44
e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso:
8.1 O. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contralaÇào, respeitada a ordem de
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total
estimado, observado o preço da proposta vencedora;
8.11. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluidas todas as despesas diretas e
indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até
o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse titulo;
8.12. O licitante se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena
de sofrer penalização desta Administração:
8.13. Declaraçao de que e prazo de validade de C<lda item, não será inferior 12 (doze) meses, a
=mar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possllam prazo de
validade mais curto por razões técniC<ls comprovadas;
8.14. Todos os licitantes que tiverem slJas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta
no prazo máximo da 2 (duas} hora via e-mail: licitaguaratinga@gmail.com, as seguintes
documentações:
8.14.1. A Proposta de Preço deverá conter a descrição detalhada de cada item, conforme termo
de referência, deverá conter ainda as seguintes informações:
8.14.1.1. Razão Social da empresa;
8.14.1.2. CNPJ (número);
8.14.1.3. Número do telefax;
8.14.1.4. End@raço comarcial;
8.14.1.5. Banco, agência e número da conta corrente da licitante;
8.14.1.6. Descrição do produto/serviço;
8.14.1.7. Preço unitário e total;
8.14.1.8. Quantidade e especificação da embalagem;
8.14.1.9. Prazo de validade da proposta;
8.14.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores;
8.14.2.1. As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão apresenta
documentação comprobatória da representação legal no Brasil, com poderes expressos para
receber citação e responder administrativamente e judicialmente;
8.14.8. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores, ele
modo a verificar se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da licitação;
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8.14.9. Os itens que nào puderem ser atendidos por força de legislação específica do País de origem
do licitante ou que não apresentem equivalência em relação à legislação brasileira deverao constar
em declaração da empresa informando a impossibilidade de atendimento aos mesmos, conforme
modelo anexo a este Edital.

9. HABlUT AÇÃO
9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classrficada em primeiro lugar, o Pregoeiro Municipal verificarà quanto à existência de
scmção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. mediante a apresentação
por parte dos licitantes vencedores aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CE!S, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniêo (https://contas.tcu.gov.br/ordsff?p=INABIUTADO:CERTIDAO:O:). Certidão emitida no
màximo 30 (trinta) dias antes do Certame Licitatólio;
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Adminisif"atlva, mantido
pelo Conselho Nac,onal de Justiça (www.cnj.jus.br/jmprobidade 11dm/consultar reguerldo.phpl.
certidão emitida no máximo 30 (trinta) dias antes do Certame Licitatório,
c) A apresentação dos cadastros será de responsabilidade das licíl.antes particlparites por força do
artigo 12 da Lei nQ 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sançôes impostas ao responsável pela
pràtica de ato de improbidade administrativa. a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, a emissão dessas certidões serà de
total responsabilidade da empresa licitante
9.1.1 - Cópia da carteira de identidade e CPF autenticadas em Cartório, do representante legal,
quando for o caso, ou de outro documento equivalente, autenticado em cartório competente;
9.1.2 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.1.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELl; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.1.4 - Os documentos acima deverào estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.1.5- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede. acompanhada de prova da indicação dos seus administradores:
9.1.6 - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas da respecttva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da lei nº
5.764, de 1971;
9.1.7 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorizaçào;
9.1.8 - Instrumento de procuração público, cu particular cem firma reconhecida, devendo
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais
atos inererites ao certame. sendo original ou cópia autenticada em cartório compelente:
9.2 - Documentos de RG e CPF do(s) proprielário(s} e sócios quando for o caso da empresa, sendo
cópias autenticadas em cartório competente:
9.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro Municipal reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de par!Jcipaçào.
9.4 - Não ocorrendo inabilitaçào, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar será verificada.
9.5 - Para a habilitação. o licitante deverá apresentar também os documentos a seguir relacionados:
9.6 • Relativos á Regularidade Fiscal e Trabalhista {Art. 29 da Lei nº 8.666{93)~
a} Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante mediante
apresentação de ceri1dão emitida pela Secretaria competente do Município;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domrcilio ou sede do licitante. mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado:
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procurado;ia-Geral da Fazenda
Nacional;
e) Prova regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela
Caixa Econômica Federal;
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1" de
maio de 1943.
9.6.2.1 - Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte. ou cooperativa
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de ser inabilitado.
9.6.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira /Art. 31 da Lei nº 8666/93t
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de el.'.ecução
patnmonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio,
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de
30 {trinta) dias contados da data da sua apresentação;
b) • Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação
do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diério numeradas sequencialmente onde
foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura
e Encerramento registrados na Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas à tributação com
base no lucro real. o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do SPED
(Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de
Abertura, Encerramento e Autenticação. podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta
Comercial ou Órgão de Registro.
e) Apresentação da Certidão de Regularidade do Contador junto ao CRC {Conselho Regional de
Contabilidade).
d) Empresa MEi (Microempreendedor Individua) poderá apresentar uma relação de faturamento
anual, assinada. datada e carimbada;
OBS: Os MEl's, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
9.7- Documentos Complementares:
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anel.'.O a este Edital:
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2003, conforme modelo anexo a este
Edital.
c) Atestado(s) de capacidade técnica da empresa, fornecido{s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
público ou privado, em papel timbrado, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços
pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, constando o endereço do contratante ou ser
informado pelo licitante, de forma a permitir possível diligência.
e) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Conforme modelo em Anexo);
10.7 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da L.ei nº
11.488, de 2007;
d) Alvará de vigilância sanitária, para os participantes dos TESTES RÁPIDOS (COVID-19),
expedida pela Secretaria Municipal de Saúde OU EQUIVALENTE, com validade na data de abertura
do certame.
e) Alvará de funcionamento da sede da licitante, cópia autenticada em cartório competente);

10. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
10.1. A documentação de habilitação dg licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 2 {duas) horas. a contar da sollcltação do Pregoeiro Municipal, enviando..os via
sistema do BB e no e-mail endereço licltaguaratinga@gmail.com;
10.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento:
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10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;
.
10.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada;
11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Homo togado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de_ OS(cinco) dias, co~tados a
partir da data de sua{s) convocação(ões), para assinar(~m) a Ata de _Re?Istro de Pr_'.'lços, CUJO P_r<:zo
de validade encontra-se nela fixado. sob pena de deca1r{em) do dIreIto a contrataçao, sem preJUIZO
das sanções previstas neste Edital.
. _
.
11.2, Alternativamente à(s) convocação(ões} para comparecer(em) perante o orgao ou entidade para
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja(m) assinada(s) no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
11.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderà
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s),
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
11.4, Serão fom,alizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessàrias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor e dos
licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas qllantidades.
preços registrados e demais condições.
11.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preç0s será de 12/doze) meses, a partir de sua
data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente, em especial, ao que detem,ina o
art. 12, do Decreto federal nº 7892/2013.
12. DA ADESÃO À ATA OE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. De acordo com o art. 22, § ge do Decreto nº 7.892. de 2013 A ata de registro de preços, durante
sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente Justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013;
12.2, Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiç6es nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;
12.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;
12.4. As ades6es á ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo quíntuplo) do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que e~entualmente
aderirem:
12.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorTemes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador;
12.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias. observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços:
13. DO DIREITO DE RECURSO
13.1. O Pregoeiro Municipal declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de
HABILITAÇAO da(s) empresa(s} vencedora{s}, ficará aberto no SISTEMA DO 88
automaticamente o prazo de 24 horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual/is) declsão/ões) pretende recorrer e
por quais motivos, em campo próprio do sistema;
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro Municipal verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou nêo o recurso,
fundamentadamente:
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13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro Municipal não adentrará no mérito recursai, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
_
.
13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importara a
decadência desse direito;
13.2.3. Uma vez admitido o recurso. o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, inbmados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrõnico, em out'"?s t~ês dias,
que começarão a contar do têrmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses:
13.3. O a=lhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constame neste Edital;
14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. o objeto da licitação serà adjudicado ao licitante declarado vencedor. por ato do Pregoeiro
Municipal, caso não haja interposição de recurso. ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados:
14.2. Após a fase recursai, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório;
15. DO TERMO DE CONTRATO

15.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua
convocação;
15.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatârio e aceita pela Administração;
15.2. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantêm as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderà ser
convocado outra licitante, desde que respeitada a ordem de ciassificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação. celebrar a
contratação. sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais;
16. DA ASSINATURA 00 TERMO DE CONTRATO

16.1. O MUNIClfPIO DE GUARATINGA/BA convocará oficialmente a licitante vencedora durante a
validade da proposta para, no prazo màximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto
no ar!. 81 da Lei n. 0 8.666/93 no ar!. 7" da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital;
16.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
MUNICIIPIO DE GUARATINGNBA;
16.3. É facultado ao Pregoeiro Municipal, quando a convocada não assinar o referido documento no
prazo e condições estabelecidos. chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, para fazê-lo, examinada. quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta
classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor
preço. ou revogar este Pregão, independentemente da cominação do previsto no art. 81 da Lei n.º
8.666193 no art. 7° da Lei n. 0 10.520/2002 € neste Edi(al:
16.3.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo MUNICÍPIO DE GUARATINGNBA
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente
estabelecidas;
17. DA EXECUÇÃO 00 CONTRATO
17.1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas clàusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
17.2. CABERÁ AO MUNICÍPIO DE GUARATINGNBA:
17.2.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARATINGA para a entrega dos produtos;
17.2.2. Impedir Que terceiros, forneçam o produto objeto deste Pregão Eletrônico;
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17 .2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da licitante vencedora:
17.2.4. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de
Almoxarifado:
17.2.5. Solicitar. por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de
Almoxarifado. o fornecimento do produto objeto deste Pregão;
17.2.6. Comunicar à licitante vencedora, qllalqller iJTeglllaridade no fornecimento do prodllto e
interromper imediatamente o fornecimento. se for o caso.
17 .3. Caberá à licitante vencedora:
17.3.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos
serviços, tais como:
17.3.1:i. Salários:
17.3.1.2. Seguros de acidentes;
17.3.1.3. Taxas, impostos e contribuiçóes;
17.3.1.4. Indenizações:
17 .3.1.5. Vale-refeição:
17.3.1.6. Vale-transporte: e
17.3.1.7. Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
17.3.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do MUNICIÍPIO DE
GUARATINGNBA, porem sem qualquer vinculo empregatício com o órgão;
17.3.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às
normas disciplinares do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA;
17.3.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Prefeitura
Municipal de Guaratinga/BA;
17.3.5. Responder pelos danos causados diretamente ao Município de Guaralinga/BA ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município na pessoa do Fiscal de
Contrato;
17.3.6. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
MUNICÍPIO DE GUARAT!NGA/BA quando esses tenham sido ocasmnados por seus empregados
durante o fornecimento do produto;
17.3.7. Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do MUNICIPJO DE GUARATINGA/BA no prazo máximo de 15 (quinze)
dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
17.3.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de
Almoxarifado;
17.3.9. Comu11icar ao Serviço de Almoxarifado do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA por escrito,
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
17 .3.10. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17.4. A licitante vencedora caberá, ainda:
17.4.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria. vez
que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com o MUNICÍPIO DE
GUARATlNGA/BA;
17.4.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas
na legislação espec/ílca de acidentes de trabalho. quando, em ocorrência da espécie, forem vibmas
os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que
acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA:
17.4.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência: e
17.4.4. Assumir. ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comercIaIs resultantes da
adjudicação deste Pregão;
18. DA ENTREGA DO PRODUTO
18.1. O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a perrnrt:ir completa
segurança durante o transporte;
18.2. Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados
constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega;
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18.3. Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do Município de Guaratinga/BA no prazo mâxlmo de 10 (dez} dias após o
recebimento da Autorização de Fornecimento;
18.4. O gestorífiscal da Ala de Regrstro e do Contrato serã na pessoa da Srª EUZANGELA
FERREIRA MEDINA, nomeada pela Portaria Municipal Nº 00212018,i

19. DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO
19.1. O produto deverá ser entregue no local indicado pelo MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA em dia
e em horano de expediente normal.
19.2. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGAIBA, endereço Avenida Juscelino Kubstchek. ri"
589, Centro, CEP 45.840-000.

20. 00 ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
20.1. O contrato sera a=mpanhado e fiscalizado por servidor designado pelo MUNIClP!O o Sr"
ELIZANGELA FERREIRA MEDINA, nomeada pela Portaria Municipal N" 002/2018.i
20.2, As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado deverão
ser solicitadas ao Ordenador de Despesas do MUNICÍPIO DE GUARATINGNBA em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes;
.
20.3. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo MUNICIPIO DE GUARATINGA/BA
durante o período de vigência do Contrato, para representá-la adrninislratf\lamente sempre que for
necessário;

21. DA ATESTAÇÃO
21.1. A atestação das faturas aquisições correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao
responsável o F!SCAL DE CONTRATO OU ATA O Sr' ELlZANGELA FERREIRA MEDINA,
nomeada pela Portaria Municipal W 002/2018, pelo MUNICÍPIO DE GUARATINGA servidor
designado para esse fim;

22. DA DESPESA
22.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária
especifica, indicada antes da assinatura da ata de registro de preços, contrato ou outro documento
equivalente;

23. O PAGAMENTO
23. - O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública são de até 30
{tnnta) dias a partir da data da apresentação da fatura (Lei 8666/93 1 art. 40, inciso XIV, alínea
"a"). Esse é o prazo que leva para o gestor e o fiscal do contrato atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor Já cumpriu a sua parte e já pode ser pago.
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL N" 8.666/93

Arl, 40
XIV
condições
de
pagamento,
prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela;
23.1 - Administração pública só é considerada inadimplente após 90 {noventa) dias de atraso no
pagamento (art. 78, inciso XV, da lei 8666/93). Vejamos;
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[ ... ] XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Adminístraçtio
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçfio da ordem interna ou
guerra, assegurado ao r;ontratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
OBS: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento. pois só se caracteriza inadimplência após os 90 {Noventa) dias. antes o L1cilarrte que o
fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes, passivo, portanto de sanções e
punições:
23.1.1 - O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
23.2 - O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada:
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23.3 " o "atesto"' fica condicionado à verificação da confonnidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
.
.
23.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertment~s ~
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa,_ o pagamento ficara
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar--se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante:
.
_
23.5 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pE:lo rE:ferido regime, em relação às suas recarias próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a dE:claração de que trata o artigo 6º da Instrução Nonnativa RFB nº 1.234,
de11 dejaneitode2012;
..
23.6 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mE:diante deposito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislaçáo vigente,
23.7 - Será considerada data do pagamento o dia em que co11star como emitida a ordem bancária
para pagame11to:
23.8 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato;
24. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
24.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93,
desde que haja interesse do MUNlClPIO DE GUARATINGAIBA com a apresentação das devidas
juslifica!ivas adequadas a este Pregão Eletrônico;
25. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
25.1. No interesse do MUNICÍPIO DE GUARATINGAIBA o valor inicial atualizado do Contrato poderá
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no
Artigo 65, parágrafos 1° e 2º da Lei nº 8.666/93.
25.1.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários; e
25.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto
as supressões resultantes de acordo entre as partes;
26. DAS PENALIDADES
26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666193 e Lei nº 10.520. de 2002, o
ltcitante/adJudicatário que:
26.1.1. lnexecução lotai ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
Contratação.
26.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
26.1.3. Fraudar na exeC1Jção do contrato;
26.1.4. Comportar-se de modo inidõneo:
26.1.5. Cometer fraúde fiscal;
26.1.6. Não mantiver a proposta:
26.1.7. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou nâo assinar o !s1rmo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
26.2. Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os lic1lantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
26.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
26.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666. de 1993.
26.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levsrá em consideração a grnvidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
26.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responSilbil1dade civil e criminal. às seguintes sanções:
26.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas quE: não acarretem prejufzos
significativos para a Contratante;
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26.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida. até o limite de 20 (vinte) dias;
26.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
.
26.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do sub1tern
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
26.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo
prazo de até dois anos;
26.6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;
26.7. Também fica sujeito às penalidades do art. 87. Ili e IV da lei nª 8.666 de 1993, a Contratada
que:
26.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos. fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
26.7 .2. Tenha praticado aios ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação:
26.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude ds atos
ilícitos praticados.
27. DA RESCISÃO
27.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei no 8.666ífl3:
27.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
27.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO DE GUARATINGNBA nos casos
enumerados nos incisos I a XI! e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitarite
vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou
27.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação. desde que
haja conveniência para o MUNICIP!O DE GUARAT!NGNBA;
27.2.3. Judicial, nos terrnos da legislação vigente sobre a matéria;
27.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente;
27.3.1. Os casos de rescIsi!o contratual seri!o formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa:
28. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
28.1. Qualquer pessoa. física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias Uteis
antes da data fixada para recebimento das propostas.
28.2. Caberá ao Pregoeiro Municipal decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do recebimento da petição.
28.3. Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização deste
Pregão Eletrônico;
28.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro Municipal, até 03 (!rés) dias Uteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital;
28.5. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não
seJa prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e
Documentação;
29. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
29.1. Não havendo expediente ou ocorrendo gua1guer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessao será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anterionnente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro Municipal;
29.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro Municipal poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho íundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
ef1các1a para fins de habilitação e classificação:
29.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
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29.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados. desde que não comprometam o interesse da Administração. o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
29.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente ds
condução ou do resultado do processo licitatório;
29.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exduir-se---á o dia do inicm
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração;
29.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento ao
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, obser,rados os princípios da isonomia e do
interesse público.
29.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de sells anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevs\ecerá as deste Edital.
29.9. O Edital está disponibilizado1 na íntegra, nos endereços
eletrônicos https:/lwww.guaratinga.ba.gov.br/Site/DiarioOficial e no
site www.licitações-e.com.br, nos dias úteis os autos do processo
administrativo
permanecerão com
vista
franqueada
aos
interessados:
30. DO PREGÃO
30.1. O MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA NESTE PREGÃO PODERÁ A SEU CRITÉRIO:
30.1.1. Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado;
30.1.2. Ser revogado, a juízo do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA se for considerado inoportuno ou
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato super,reniente devidamente comprovado,
pertinente e sufi'ciente para justificar tal conduta;
30.1.3. Ter sua data de abertura das Proposta e Documentação transferida, por conveniência
exclusiva do MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA.
30.2. SERÁ OBSERVADO, AINDA, QUANTO AO PROCEDIMENTO DESTE PREGÃO
ELETRÔNICO:
30.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obngaçáo de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da lei n.º 8.666/93;
30.2.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na alínea anterior; e
30.2.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa;
30.2.4. A minuta do presente Edital foi aprovada pelo Jurídico do MUNICÍPIO DE
GUARARTINGNBA, conforme Parecer Jurídico anexo aos altos, conforme o dispositivo no parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93;

31. DO FORO
31.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Cidade de Guaratinga/BA, com exclusão de
quslquer outro. por mais privilegiado que seja.

Guaraíinga/BA, 08 de setembro de 2020.

Ywério Campos Rodrigues
Decreto Municipal Nº.164, de 15 de junho de 2020
publicsdo no DOM de 15(06/2020
Pregoeiro Municipal
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ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA
-00 OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVlSA, conforme especificações e quantidades estabelecidas
aballto:
RELAÇÃO DE PRODUTOS
Valor
Vufor
Marca Quant.
E!ipecíficaçõo
Unit.
/tem
Total
Unit.
1.

TESTE RÁPIDO {COVID-19) com OeWcção
anbcorpos
e lgM,
contra o Goronavlrus. tipo de amostra:
sangue total, soro ou plasma, com Registro
naANVISA.
quant,1:abva

"'

,,e

UNID

2,000

R$
106,33

"

212.660,00

2- DA MOTlVAÇAO
2.1 - A solicitação se faz necessária devido à necessidade de testagem nos profissionais de Saúde,
nos estudantes municipais e na população em geral aos quais apresentem sintomas, pedido através
da Secretaria Municipal de Saúde.
2.2 Especificações técnicas: Seguem descrição detalhada do objeto. características que propiciam
tanto a formulação de propostas de preços pelas empresas como também o julgamento objetivo da
melhor proposta e a conferência na entrega da mesma, tarefas realizadas por parte da
Administraçao. A nature:.ea do fornecimento será PARCELADA. Estão descritas normas técnicas e
padrões de qualidade obrigatórios para o objeto a ser adquirido.

3- DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1 - As aquis1Çôes enquadram-se na dassificaçao de bens comuns, nos lermos da Lei nº 10.520, de

2002.

4- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
4.1 - Os fornecimentos serão entregues de acordo com a necessidade da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, com prazo de entrega dos TESTES RÁPIDOS (COVID-19) niio superior
à 1O {dez) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Empenho ou da assinatura
do instrumento de contrato, se for o caso.

5- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
5.1 - os TESTES RÁPIDOS (COVID-19) serão recebidas:
a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1 J a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada:
a.2) o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;
a.3) a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
b) Definitivamente, no prazo de até 03 {três) dias úteis após o recebimento provisório, por
servidor ou comissão responsável, desde que:
b.1) a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
b.2) o objeto esteja adequado para utiização.
5.2. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento
definitivo.
5.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis;
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b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte. determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
5.4. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o p'.azo máximo.de ~4 (vinte e quatro)
horas, contados a partir da data da notificação, para cumpnr a determmaçao exarada pala
Administração.
5.5. o embargo do recebimerito definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem
servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ónus para o Município de Guaratmga.
5.6. A licitante vencedora obriga-se a substituir. imediatamente a partir do recebimento de notrficação
efetuada pela Admi111stração Municipal, o objeto entregue e aceito comprovada a existência de
incorreções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização. Findo este
prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis.
5.7. OS TESTES RAPlDOS (C0\/10-19) que por sua natureza tenham em seu registro prazo de garantia
do fabricante contra defeitos de fabricação ou recomendações para uso em tempo pré-eslabelec1do.
deverão obrigatoriamente possuir um prazo mlnimo de 12 (doze) meses para o seu uso a contar da
data de entrega.
a} Definitivamente, apôs a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e
da proposta, e sua conseqüente aceitação. que se dará até 03 (tr§s) dias do rece9imenlo provisório.
5.8 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos TESTES RAPIDOS {COVI0-19)
em desacordo com as especificações exigidas.
6- DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

6.1 - Consoante o artigo 45 da Lei n 6 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras. inclusive relendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
im ossível re ara - o.

7 - 00 CONTROLE DA EXECUÇÃO
7.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante o gestor/fiscal da Ata de
Registro e do Contrato será o Sr" ELIZANGELA FERREIRA MEDINA, nomeada pela Portaria
Municipal Nº 00212018, a qual competirá dirimir as dúvidas quB surgirem no curso da execução do
contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
7.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
7.3 - A fiscalização de que trata esie Item não exclui nem reduz a responsebilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado oll de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta. não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art 70 da Lei nº 8.666 de 1993.
7.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relac,onadas com a
execução do contram. indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventuaimente
envolvidos, determmando o que for necessário ã regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridada competente para as providências cabíveis.
8- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer
da contratação.
a) lnexecução total ou parcialme11te o contram;
b) Apresentar documentação falsa;
c} Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital. na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
8.2 -A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Mvertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuízos
significativos ao obJeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de atê 0,33% (zero, vírgula tri11ta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da conirataçào, até o limite de 60 (sessenta) dias:
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b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contraio, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória.
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do coritrato.
cj Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga pelo prazo de ate
cinGO anos;
d} Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento rio SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e} Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 8.3 - A penalidade de
multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
8.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidone;dade, previstas no subilem anterior, as empresas ou profrss1onais que. em
raz8o do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenaç:ões definílivas por praticarem, por meio dolosos. fraude fiscal no
recolhimento de tributos:
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação:
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
8.4 -A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo adm1rnstrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa. observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsldiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
8.5 - A autoridade competente, na aplicação das sa11ções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator. o caráter educativo da pena, bem corno o dano causado à Administração,
observado o prmcípio da proporcionalidade.
8.6 -As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Divida Ativa da União e cobrados judicialmente.
8.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ,;;er recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação eriviada pela autoridade competenie.
8.8 - As penalidades serão obr1galoriamente reg1s1radas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
8.8 - As sanções aquT previstas são mdependentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis,
8.9 - As infrações e sanções relativas a aios praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.
Atenciosamente,
Adilson Daniel Santos Moronari
Decreto Municipal W 281/2019
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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ANEXO 11- MODELO DE PROPOSTA

RELAÇÃO DE PRODUTOS
ftem

Unit.

Especificação

UNID

L
TESTE RAPIDO (COVID-1S) com Detecção
quantitativa d<ls anticorpos
e lgM.
amvS,ra;
conlra o CoronavirL<S, tipo
sar,gue total, soro ou plasma. com Reg>Stro
na ANVlSA.

,,G
'ª

Marca

Quant.

2.000

Valar
Unit.

Valor
Total

R$

R$

106,33

212.660,00

OBSERVAÇÕES:
• A PROPOSTA ANEXA AO SISTEMA, NÃO PODERÁ CONSTAR NENHUMA
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA;
• DEVERÁ CONSTA MARCA, VALOR UNITÁTIO E VALOR TOTAL;
VALIDADE DA PROPOSTA;
• A PROPOSTA DE PREÇO VENCEDORA DEVERÁ SER INSERIDA NO SISTEMA
REALINHADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO;
SERÃO DESCLASSIFICADAS AS EMPRESA QUE NÃO CUMPRIREM AS OBSERVAÇÕES.
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ANEXO Ili
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ (CNPJ), estabelecida na {ENDEREÇO
COMPLETO), por intermédio do seu representante legal (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL).
CPF {CPF), infra"assinado, para cumprimenta no inciso VII, do Artigo 4", da Lei Federal 10.520/02,
de 17107/2002, publicada no 0.0.U de 18/07/2002, DECLARA que inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00812020 ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias
posteriores.

''--------

,, _____

Nome da Empresa
CNPJ
Representante Legal
CPF
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR {LEI N°.
9.854/99)

Declaro, obserll'ado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e
artigo 7'\ inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 (dezoito) anos para
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres. nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo
de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Estou e1ente de que a inobservância destas disposições legais poderá acarretar a minha
imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do contrato administrativo em curso.

de _ _ _ _ __

de _ _ _ _ __

Nome da Empresa
CNPJ
Representante Legal
CPF
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··-~ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU

I -:\}

_____occºcºcPaEcRa•oTc'v=•c•c•c0aus•oºc"ecAD;;;;Ac"cº:..::•c•cTa·ª"""ºc•cc=•='s'c'c·"'='·cºa•:.:20000,______ , _,
,y/
1,. r

(nome/razáo social), inscrita no CNPJ nº (Nº)., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) (NOME), portador(a) da Carteira de Identidade nº (Nº) e do CPF n~ (Nº), DECLARA.
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e as alterações
posteriores da Lei Complementar nº 14712014.
_ _ _ _ _ _ _. _ de _ _ _ _ __

de _ _ _ __

Nome da Empresa
CNPJ
Representante Legal

CPF
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ANEXO VI
MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR

EMPRESA OUTORGANTE:
CNPJ N°·
ENDEREÇO:
NOME DO (A) OUTORGADO (A):
CARTEIRA DE IDENTIDADE N°"
CPF Nº:
ENDEREÇO:

Pelo presente instrumento de procuração, a empresa OUTORGANTE nomeia e constitui
seu bastante procurador, perante o MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BA o (a) OUTORGADO (A),
com poderes para a formulação de propostas, com larices verbais, para a interposição de
recursos, bem como para os demais atos ir1erentes ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°
008/2020, podendo, para tanto praticar todos os atos e meios para o perfeito e cabal
cumprimento do presente mandato, o que tudo dará por firme e valioso.

de _ _ _ _ _ _ __

de _ _ _ __

Nome da Empresa

CNPJ
Representante Legal
CPF
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ANEXO VII
MINUTA OE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

074/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Pregáo/Eletr6nioo/Menor preço LOTE ÚNICO

MODALIDADEIFORMAfTIPO
NÚMERO DA LICITAÇÃO
VALIDADE

00812020
por 12 (doze) meses

1- DO OBJETO
1.1 - O Município de Guaratinga, com sede na Avenida Juscelino Kub1slchek, 589, Centro,
Guaratinga/BA. inscrito no CNPJ sob o 11° 13.634.985/0001-59, neste ato representado pela Prefeita
Municipal, senhora Christine Pinto Rosa, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
delegadas, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, nos iermos das disposições legais
aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 00812020, que originou esta Ata, de
acordo com o resultado da dassifrcaçáo das propostas apresentadas e transcurso o prazo para
interposição de recursos, resolve reglstrar os preços da empresa abaixo ;cientificada, a seguir
denominada simplesmente FORNECEDOR que fim,am a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.
EMPRESA:

CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL LEGAL:

CPF:
l .~ - A presente licitação tern como objeto REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA, conforme o anexo I do Edital e quant1dadBs
estabelecidas abaixo:
RELAÇÃO DE PRODUTOS

Item 1

Especificação

Unit.

1.

Marca

Quant.

UNID

2.000

Valor

Valar

Unit.

Total

R$

R$

TESTE RÁPIDO (COVID-19) cw, Detecção
1u~ntitat1va óos anticorpos
s lgM.
~011tra o Cown~·Jirus. 1ipo os amostro·

''°

scing,,e total. soro ou plasma. com Reg;stro
na ANVISA

-

1.3 - A ex,stêncra de preços registrados nao obnga a A..,min,straçao
a firmar as contratações que
"
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida.
sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condi -es.
2

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência da data de sua assinatura até por 12 (doze) meses.
3 - DA ALTERAÇÃO DA ATA OE REGISTRO OE PREÇOS

3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações. obedecidas às disposiçoes conudas no
artigo 65 da Lei n~ 8.666, de 1993, quando da realização do Contrato;
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
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3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado tornarwse suparior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade. confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento; e
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.10 - Náo havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.11 Havendo qualquer alteração. o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Repistro de Preços aos õrgãos participantes, se houver.
4- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condiçães da Ata de Registro de Preços;
4.3 ~ Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado:
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
4.6 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior.
4.7 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro
do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
5

DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
5.2 - As condições de fornecimento coristam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido
de contratação.
5.3 - O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada coniratação, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou 1nstrumerito equivalente,
ou assinar o Contrato, se for o caso. sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas rio Edital e na Ala de Registro de Preços.
5.4 - Esse prazo poderá ser prorrogado. por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
5.5 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% {vinte e cmco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
5.6 - As supressões dos contratos resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo dom§ 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.
5.7 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.8 - A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.9 - Durante a vigência da contratação, a fiscal:zação será exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as o=rrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência
à Administra ão.
6

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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6.1 - Ata de Registro de preços firmado com a fornecedora terá vigência de '""'d~ª""' u ""
ª"
disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste. até
por 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do arti_go
57 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas atê 31 de dezembro, para fi11s de inscrição em restos a
a ar.
7 DO PREÇO
1.1 - Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreaiustãveis.
8

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada obriga-se a:
a) Responsabihzar·se integralmente pelo fornecimento contratado, nos lermos da legislação vIgen!e,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado, com fundamento no art. 70 da Lei nº 8.666/93:
b) Fornecer os itens licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas. dentro dos
padrões estabelecidos, usando somente material de primeira línha e de acordo com o que
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, vindo a responder por danos eventuais que
comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produto de má qualidade e
fora dos padrões de higiene;
C) Entregar a totalidade do produto solicitado na Ordem de Fornecimento emitida, não sendo admitido
o parcelamento;
d) Entregar TESTES RÁPIDOS (COVI0-19) de acordo a Ordem de Fornecimento no prazo de 15
(quinze) dias a contar da comunicação efetivada pela Administração Municipal.;
e) Fazer a entrega no prazo máximo de 15 (dias) dias contados da data do recebimento da
Ordem de Fornecimento;
f) Trocar, ás suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento
não importará a sua aceitação:
g) Acatar as instruções e observaç<5es que emanem da Fiscalizaçao da Contratante, refazendo,
sem ónus, qualquer produto ou serviço em desacordo com o solicitado;
h) Manter durante toda a vigência desta contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
Iodas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando do procedimento l1cilatório;
i) Aceitar nas mesmas condiçÕe$ contratuaii;, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado.
j) Encaminhar, quando solicitado, via fax ou e-mail, o nome do banco, agência e número da conta
corrente, endereço, telefone e representante legal da empresa, com numero do CNPJ e lnscriçao
Estadual e Inscrição Municipal.
1) SubstituirI no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir da comunicação feita pela administração.
TESTES RAPIOOS (COVlD·i9} que não satisfizerem á especificação exigida.
m) Fornecer produtos com prazo de vencimento da validade/garantia não inferior a 12(doze)
meses, a contar da entrega.
n) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Órgão Gerenciador ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras oominações contratuais ou legais a que est!\ler sujeita.
8.2 A Contratante obriga-se a:
a) Receber provisoriamente os serviços. no local. data e horário;
bj Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento d8s obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado Administração Púbfoa;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9 - DA ADESÃO DO CARONA:
9.1 • Qualquer ôrgao ou entidade da Administraçâo Pública não-participante do certame licitatôrio
poderá utilizar a Ata, duran!e sua vigência, desde que:
9.1.1 - compro11e nos autos a 11antagem da adesão;
9.1.2 - consulte previamente o órgao gerenciador; e
9.1.3 - observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade com a
expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento.
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9.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento. desde que não prejudique as obrigações ariteriormente
assumidas.
9.3 • As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, aos
quantitativos iniciais registrados na ARP.
9.4 - Poderão utilizar-se ela ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador,
outros entes da Administração Pública e entidades privadas.
9.5 - As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma permitida no art.
65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ali!- não tiver sido aditada.
9.6- O órgão Gerenciador não responde pelos atos do Orgão carona.
9.7 - A responsabilidade do órgào carona é restrita ás info1TI1ações que esse produzir, não
respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da licitação.
10

00 CANCELAMENTO OAATADE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata ou o registro da fornecedor específico poderll.o ser cancelados de pleno direito
nas seguintes situacôes:
10.1.1 • Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado nào cumprir as obrigações constantes desta Ata
de Registro de Preços:
10.1.1.2 - O Fon1ecedor não fonnalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
10.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Regisiro de Preços;
10.1.1.4 • Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado:
10.1,1.5 - O Fornecedor der causa ã rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato
decorrente do Registro de Preços. por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração.
10.1.2- Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência
de 30 (trinta) dias. sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento Convocatório, nesta Ata,
bem como de ressarcimento ao Município de Guaratinga/BA por perdas e danos;
10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior.
10.2 - O cancelamento do registro. nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
11 - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DAS TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
11.1 -Os TESTES RAPIDOS (COVID-19) serão recebidas;
a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1) a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2) o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto:
a.3) a embalagem esteja inviolada e de fonna a permitir o adequado acondicionamento.
b) Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento provisório, por servidor
ou comissão responsável, desde que:
b.1) a especifIcaçào esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
b.2) o objeto esteja adequado para utilização.
11.2. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o
recebimento definitivo.
11.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou
de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
11.4. Nas hipoteses previstas no item anterior, a Contratada lerá o pram máximo de 10 (dez) dias
corridos. contados a partir da data da notificação, para cumpr1r a determinação exarada pela
Administração.
11.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem
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servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para o Município de Guaraünga.
11.6. A licitante vencedora obriga-se a substituir, imediatamente a partir do recebimento de
notificação efetuada pela Administração Municipal, o objeto entregue e aceito comprovada a
existência de incorreçôes e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização.
Findo este prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis.
11.7. Os TESTES RÁPIDOS (COVlD-19) que por sua natureza tenham em seu registro prazo de
garantia do fabricante contra deferias de fabricação ou recomendações para uso em tempo préestabelecido, deverão obrigatoriamente possuir um prazo mínimo de 12 (doze) meses para o seu uso
a coritar da data de entrega.
a) Definitivamente, após a verrficação da conformidade com as especificações constantes do Edital e
da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias cb rece~imento provisório.
11.8- A Administraçao rejeitará no todo ou em parte, a entrega dos TESTES RAP!OOS (COVID-19)
em desacordo com as especificações exigidas.
12- DO PAGAMENTO
12.1 - o prazo comum de todos os processos de pagamento da Administraçap Pública é de até 30
(trinta) dias a partir da data da apresentaçáo da fatura {Lêi 8666193
art. 40 inciso XIV alínea
Ra"). Esse é o prazo que leva para o gestor e o fiscal do contrato atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago.
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL Nº 8.666193
Art. 40
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimpfemento de cada parcela;
12, 1.1 - Administração pública só é corisiderada inadimplente após 91} (noventa) dias de atraso no
pagamento (art. 78, Inciso XV, da lei 8666193). Vejamos:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
{ ...] XV • o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de cafamídade pública, grave perturbação da ordem Interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações afé que seja normalizada a situação;
08S: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento, pois só se caracteriza inadimplência após os 90 {Noventa) dias, antes o Licitante que o
fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes, passivo, portanto de sanções e
punições.
12.1.2 - Qs pagamentos serão feilos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos
itens, devidamente fiscalizadas, discriminado nas respectivas ordens de fornecimento, mediante
apresentaçào, aceitaçao e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
12.2 - O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
12.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes á
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta rtipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, nao acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
12.4 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional. instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar n" 123, de 2006, não sofrerá a retenção quarito aos impostos e contribuições
abrangidos pelo refer1do regime, em relaçao às suas receitas próprias, desde que. a cada
pagamento. apresente a declaraçao de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de
11 de janeiro de 2012.
12.5 · O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito. mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
12.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancána
para pagamento.
12.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contrataqa, que porventura não lenha sido acordada no contrato.
13- DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

Av. Jusce!ino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z2CE6H403FLPCETVYPJBGG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

_y

Quarta-feira
9 de Setembro de 2020
30 - Ano - Nº 2750

Guaratinga

DJúrio Oficial eh)

MUNICIPIO

13.1 " A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria
Municipal de Saúde. na pessoa da Sr" ELIZANGELA FERREIRA MEDINA, nomea~a pela
Portaria Municipal Nº 002/2018, que verificará a procedência da entrega TESTES RAPlDOS
(COVID-19) comprovando a qualidade dos mesmos e registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada á licitante vencedora, verificando
irregularidade serao aplicadas as sanções previstas, constantes neste E~i!al.
13.2 - O representante da Contratante deverá ler a experiência necessana para o acompanhamento e
controle da execução do registro de preço.
13.3 • A fiscalização de que trata este Item nao exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
,écnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não impjica em corresponsabilidade da Administraçao ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4 - O fiscal do contraio anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execuçáo do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
14

DAS INFRAÇàES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nQ 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer
da contratação:
a) inexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal:
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital. na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
14.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero. vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contrataçi.\o, atê o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória.
desde que o valor cumulado das penalidades náo supere o valor tota! do contrato.
c) Suspensáo de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratmga pelo prazo de até
dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos:
e) Declaração de inidoneidade para lidar ou contratar com a Administração Pública, enquanio
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitaç.'.'io perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administraçao pelos prejuízos causados;
14.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.4 • Também ficam sujeitas às penalidades de suspensáo de licitar e impedimento de contratar e de
declaraçao de inidoneidade, previstas no subitern anterior. as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrerite desta iicitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos:
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem nào possuir idoneidade para contratar com a Administraçao em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei ne9.784, de 1999.
14.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educaüvo da pena, bem como o dano causado à Administração.
observado o principio da proporcionalidade.
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14.6-As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos. ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia. ou ainda. quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.7 - Caso a Contratante determine. a multa deverá ser recolhrda no prazo máximo de 15 {quinze)
dias. a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
14.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou. no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.9 - As infraç;ões e sançóes relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.
15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregao Eletrónico
para Registro de Preços nº. 008/2020 e a proposta vencedora da contratada;
15.2 - A presente Ata de Registro de Preços somer,te terá eficácia depois de publicado o respectivo
extrato no Diário Oficial:
15.3 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licital:órios para registro de
preços. nos termos do art. 15 da Lei Federal n°. 8.666/93. devendo ser informada no ato compra.
15.4 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, à Lei nº 8.078, de 1990. Côdigo de Defesa do
Consumidor. à Lei Complementar nº 123, de 2006, posteriores alterações Lei Complementar nº
147/2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, e demais exigências previstas neste Edital
e seus Anexos.
O foro para din'mir questões reiativas ao presente Edita/ será o da Justiça Comum - Comarca de
Guaralinga/BA, com exclusão de qualquer outro.

Guaratinga-BA. XX de XXXX de 2020.

Representante do Orgão

Representante da Empresa
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

/2020.

o Município Guaratinga/BA, doravante denominada CONTRATANTE, com sede na Avenida
Juscelino Kubistchek, 589, Centro - CEP: 45,840-000, na cidade de Guaralinga/BA, inscrita no CNPJ
sob nº, 13,634,985/0001-59, representada neste ato pela Prefeita Municipal. senhora Christine
Pinto Rosa, no uso de suas atribuições, nos termos do que dispõem a Lei riº, 8.666193 e suas
alterações, a Lei nº. 10.520, de 17/07/02, o Decreto nº. 3.555, de 08/08/2000, e a empresa
xxxxxxXXJ()()()()(X, inscrita no CNPJ sob o n.0 xxxxxxxx, com endereço à xxxxxxxxx doravante
denominada CONTRATADA, observadas as condições do Edital que regem o Processo
Admir1Istratívo nº 07412020 - Pregão Eletrôriico SRP Nº 00812020 firmam o presente contrato rios
termos e coridições das cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO:
1,1 A presente licitação tem como objeto REGISTRAR PREÇOS PARA_EVENTUAL E FUTURA

AOU1SlÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COV1D-19) COM DETECÇAO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total. soro ou plasma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVl~A, conforme o anexo Ido Edital.

RELAÇAO OE PRODUTOS
Item

Unit.

Especificação

1

Quant.

Marca

2.000

UNiD

Unit,

Valar
Total

R$

R$

Valor

1

TESTE RAPIDO {COVID-19) com Detecçalo
quan\1tat•va
antócorpM
lgM,
cor.na o Coro11avlrus. tipo
amostra:

'"

,aG

"

,

s<mgue total. sorn ou plasma, con, Registro
na A"JVISA.

1

i

1
1
1
1

CLÁUSULA SEGUNDA- FORMA OE PAGAMENTO

2,1 - O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública é de até 30
ítrinta) dias a partir da data da apresentacão da fatura (Lei 8666193 , art. 40, inciso XIV, alínea
X), Esse é o prazo que leva para o gestor e o !iscai do contrata atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago,
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL N° 8.666193
Art 40
XIV - condições de pagamento. prevenda;
a) prazo de pagamento n.iio superior a trinta días, cantado a partir da data final do período de
adimpfementa de cada parcela;
2.1.1 - Administração pública só é corisidernda inadirnplente após 9D (noventa) dias de atraso rio
pagamer1to {art. 78, inciso XV, da lei 8666/93), Vejamos:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato;
[ ...] XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracâa
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos - ou
executados, salva em caso de calamidade püblica, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;
OBS: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento, pois só se caracieriza iriadimplência após os 90 (Noventa} dias, ariles o Licitante que o
fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes. passivo, portanto de sanÇóes e
puniç6es.
2.1.2 - Qs pagamentos serão feitos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega dos
serviços, devidamente fiscalizadas, discriminado nas respectivas ordens de serviço, mediante
anresentação, aceitação e atesto do responsável pelo 1'€Cebimento do objeto,
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2.2 - O ··atesto·· fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
2.3 - Havendo erro na apresentaçao da Nota Fiscal/Fatura ou ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa. o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-à após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ónus para a Contratante.
2.4 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional. insHtuido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n~ 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias. desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo ôº da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de
11 de janeiro de 2012.
2.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
2.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
2.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, gue porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA-VALOR CONTRATUAL
3.1 Pelo objeto presente no mstrumento convocalóno o Município de Guaratinga/BA pagará ao
contratado o valor total de R$ _____ ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ).
3.2. Os recursos para pagamento das despesas são rniundos do Orçamento Municipal conforme
dotacões or""mentárias:
EXERC. FICHA FONTE
DOTA1..AO
NOMENCLATURA

:;(\,·

'

1

1

CLAUSULA QUARTA- DO REAJUSTE
4.1- Os valores pactuados poderão sofrer reajustamento para manutenção do equilíbrio econômico
financeiro do contrato mediante acordo entre as partes e lavratura de Termo de Aditamento nos
conforme disposto no Art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA· EXECUÇÃO DO CONTRATO
5.1- O prazo para execução do contrato correrá a partir da assinatura até 31 de dezembro de 2020,
podendo ser pro.-rogado na forma do art.57 da Lei nº. 8.666193.
5.2-A execução do contraio deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Administração Murticipal.
5.3- A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEmanterá registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem as competências do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção de
medidas convenientes.
5.4- O contratado, responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalizaçáo ou acompanhamento pelo Órgão interessado. fica ainda o contratado
responsavel pelos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execu - o do contrato.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
6.1 O presente instrumento terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado na fonna do art.57 da Lei nº 8.666193.
CLAUSULA SÉTIMA· DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
7.1 - O contratado deverá estar apto fornecer TESTES RAPIDOS (COVID-19) imediatamente após a
assinatura do presente contrato
CLAUSULA O1T AVA· ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal Nº. 8.666193.
CLÁUSULA NONA• DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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9.1 _ o presente contrato será regido nos termos das Leis Nª 10.520102 e Nº 8.666~93_ ~ suas
alterações ulteriores, obedecendo ás normas de Direito Público. suplementadas pelos pnnc1pI0s da
teoria 9eraI dos contratos e do Direito Privado, respectivamente.
CLAUSULA DÉCIMA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS
(COVID-19')
10.1 - Os TESTES RÁPIDOS (COVID--19) serão recebidas:
a} Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1) a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada:
a.2} o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto; __
a.3) a embalagem esteja inviolada e de forma a permrtir o adequa~o acondIc1o_namento.
. ..
b) Definitivamente, no prazo de até 03 (três) dias úteis apos o recebimento provIsor10, por
servidor ou comissão responsável, desde que:
b.1} a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora:
b.2) o objeto esteja adequado para utilização.
10.2. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o
recebimento definitivo.
10.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação. sem prejuízos das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito á especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
10.4. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada i:erá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinaçi'io exarada pela
Administração.
10.5. o embargo do recebimento definitivo do objeto não implicarâ dilação do prazo de entrega nem
servírâ de base para justrficar qualquer atraso. nao acarretando ônus para o Município de Guaratinga.
10.6. A licitante vencedora obriga-se a substituir, imediatamente a partir do recebimento de
notificação efetuada pela Administraçao Municipal, o objeto entregue e aceito comprovada a
existência de incorreções e defeitos, cuja verif1caçao somente venha a se dar quando de sua ublização.
Findo este prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis.
10.7. Os TESTES RÁPIDOS (COVID-19) que por sua naturéza tenham em seu registro prazo de
garantia do fabricante contra defeitos de fabricação ou recomendações para uso em tempo préestabelecido, deverão obrigatoriamente possuir um prazo mínimo de 12 (doze) meses para o
seu uso a contar da data de entrega.
a) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do
Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do
recebimento provisório.
10.8-A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos TESTES RÁPIDOS (COV]0-"19)
em desamrdo com as especificações exigidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da FORNECEDORA. afora outras
nao previstas neste instrumento e que por Lei lhe couberem:
a) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento contratado, nos termos da legislação
vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado, com fundamento no art. 70 da Lei nº 8.666193;
b) Fornecer os itens licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões
estabelecidos. usando some11te material de primeira linha e de acordo com o que estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, vindo a responder por danos eventuais que
comprovadamente vier a causar, caso realiz:e o fornecimento com produto de má qualidade
e fora dos padrões de higiene:
c) Entregar a totalidade dos TESTES RÀPlDOS (COVlD-19) solicitados na Ordem de
Fornecimento emitida, não sendo admitido o parcelamento;
d) Entregar TESTES RÂPIDOS (COVlD-19) de acordo a Ordem de Fornecimento no
prazo de 3 (trés) dias a contar da comunicação efetivada pela Administração
Municipal.;
e) Fazer a entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento
da Ordem de Fornecimento:
f) Trocar, às suas exper1sas, o produto qlle vier a ser recusado, sendo que o ato do
recebimento não importará a sua aceitaçao:
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g) Acatar as instruções e observações que emanem da Fiscalizaçao da Contratante,
refazendo, sem ônus, qualquer produto ou serviço em desacordo com o solicitado;
h) Manter durante toda a vigência desta contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando do procedimento
li citatório;
i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado;
j) Encaminhar, quando solicitado, via fax ou e-mail. o nome do banco, agência e número da
conta corrente, endereço, telefone e representante legal da empresa, com número do
CNPJ e !nscriçao Estadual e Inscrição Mut11cipal;
k) Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro), a partir da comunicação feita pela
administração, TESTES RÁPIDOS (COVID-19) que não satisfizerem à especificação
exigida;
.
_ .
.
1) Fornecer produtos com prazo de vencimento da validade/garantia nao inferior a
12(doz.e) meses, a contar da entrega;
.
.
m) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Orgáo Gerenciador ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa. sua ou dos seus prepostos.
independentemente de outras com inações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 - A Contratante obriga-se a:
a) Receber provisoriamente os serviços, no local, data e horário;
b) Verificar minuciosamerite. no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos:
cJ Efetuar o pagamento no prazo orevisto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
13.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, molivadamente, adotar providências acauteladoras. inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícll ou
im ossivel repara ão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
14.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria
Municipal de Saúde, na pessoa da Sr' ELIZANGELA FERREIRA MEDINA, nomeada pela
Portaria Municipal N" 002/2018, que verificará a procedência da entrega das TESTES RAPIDOS
(COVID-19) comprovando a qualidade dos mesmos e registrará todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, verificando
irregularidade serão aplicadas as sanções previstas, constantes neste Edital.
14.2 -As e..:igências e a atuação da fiscalização pelo Município Guaratinga/BA, em nada restringe a
responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à e,:ecuçâo do
objeto do contrato.
14.3- O representante da Contratante deverá ter a e,:periência necessàna para o acompanhamento e
controle da execução do contrato.
14.4 - A fiscalização de que trata este !tem não exclui nem reduz. a responsabilidade da fornecedora,
mclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitôrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta. não 1mpllca em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de col"lfonnidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do ccntrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabiveis.
CLÂUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - Comete infração administraUva, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer
da contratação:
a) inexecução total ou parcialmente o contrata;
b} Apresentar documentação falsa;
c) Comportar-se de modo inIdõneo;
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d) Cometer fraude fiscal;
_
.
e) Descumprir qualquer dos deveres e:encados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
_
15.2 - A Contratada que cometer qualquer das infraç;c>es discriminadas no subitem acima ficara
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sançõ_es:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
.
. . _.
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso 1n1ust1f1cado sobre
o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b.2) Compensatória de até 10% (dez por cenio) sobre o valor total do contrato, no caso_ ~e
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa maratona,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga/BA pelo prazo de
até dois anos:
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descrndenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. enquanto
perducarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre qus a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados:
15.3-A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
15.4 - Também ficam sujeitas às pênalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade. previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos. fraude fiscal no
recolhimento de tributos:
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
15.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, obseivando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiarlamente na Lei nº 9.784, de 1999.
15.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o principio da proporcionalidade.
15,6 -As multas devidas e/ou prejulzos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia. ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Divida Ativa da União e cobrados judicialmente.
15.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 {quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente,
15.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
15.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser a~icadas isoladas ou. no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
15.9 -As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1 A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos Ia
XII e XVI! do art. 78 da Lei Federal n. 0 8,666/93;
b} Amigâvel. por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) A inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo enseja sua rescisão pela Adm1n,stração,
com as consequências previstas;
d} Constituem motivos para rescisão do Contrato Administrativo os previstos no art. 78 da Lei
Federal n. º 8666/93.
e) Em caso de rescisão prevista nos !ncisos XII a XVII do art. 78 da Lei n.• 8.666/93 sem que haja
culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
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f) A rescisão contratual de que traia o .irt. 78 no inciso 1, acarreta as consequências previstas no art.

80, incisos Ia IV, ambos da lei nº. 8.666/93.
CLÂUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS SANÇÕES

17.1 A recusa injusUficada dó adjudicatário em assinar o Contrato Adrninis!rátivo dentro do prazo
estabelecido pela Administração caracten'za o descumpn'rnento total da obrigação assumida, ficando
sujeito, a cntélio da Admlnrstração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos
incisos 1, Ili e 1V do art. 87 da Lei Federal n. º 8.666/93 e multi3 de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato.
17 .2 Pelo atraso injustificado no fornecimento fica sujetl:o o Contratado às penalidades previstas no
caput do art. 86 da Lei Federal nº. 8.666/93, na seguinte conformidade:
a) atraso até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de
atraso.
b} atraso superior a 10 (dez) dias. multa de 3% (três por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de
atraso.
e) Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administraçáo poderá. garantida a
prévia defesa, aplicar as sanções previstas no art. 87 nos incisos l, Ili e IV da Lei Federal n. •
8.666193 e multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos_ serviços ni3o executados.
d). Multa correspor1dente a diferença de preço resultante da nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigaçáO não cumprida.
e). Aplicadas ás multas, a administraçao descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada.
após a sua imposição.
f). As multas são autônomas e a aplicação de urna não exclui a outra.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DO FORO
18.1. Os signatários elegem o Foro da Comarca de GuaratingalBA para dirimirem os conflitos caso
existentes no descumprimento das cláusulas do presente contrato. E por estarem justos e acordados,
assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Guaratinga/BA, _ _de

MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Christ1ne Pinto Rosa
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

de 2020.

X)(XXXX):O(),(X~X;'<XXXX)(_tx

xxxxx

CONTRI\ TADO(A)
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Licitação [nº 834485]
Usta de fornecedores
Ação

Fornecedor
COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCA.ú DE ARTIGOS MEDICOS

dowr,!oad

J PS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI

download

JPMED EQUIPAMENTOSMEDICOS HOSPITALARES LTDA

clownload

MATTOS OLIVEtRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

dowr>!oad

OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP

downk,ad

RN COSTA COMERCIAL LTDA- EPP

download

Mostrando de 1 até 6 <:fe 6 reg,s(ros

1").
/
_/

https:/lwv-,1w.licilacoes-e.=m.br/aop/consultar-detalhes-licilacao.aop

111

www.lic1tacoes-e.com.br

15/10/2020

Licitação [nº 8344851 e Lote {nº 1]
Responsá,ej
CHRISllNE PINTO ROSA

Pregoeiro
YWERlO CAMPOS RODRIGUES
Apo<O
CLER!STON DE JESUS MOREIRA

Lista de fornecedores

S,luaç:ão

Se9me,,to

Par!'cipante

DatalHnm la~ce

lance

RS 21,95

11/0912020 14:47:01.273

KEMPARTS COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUIMIC

OE"

Desciass1ficado

'

COM SAUOE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS
MEOICOS

ME·

Arrematante

R$43.400,00

16/09/2020 10:38:51.712

'
's

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

OE"

Class1i1cado

RS 43.500.00

16/09/2020 10:38:27·908

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EOUI

ME'

Desclas$ificado

RS 65.000.00

15/0912020 21·26:12.645

R$96 800.00

'6109/2020 10:39:30"127

s OKEY·MED DISTRl8UIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP

"''
oe·

Class1ti<oada

Classi!tcado

R$ 97.000.00

16/09/2020 10:39:10 377

LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L

Me·

DesdassJfi,oado

R$ 115.000.00

13/0912(120 21 :35:54 983

RN COSTACOMERCJAL LTDA· EPP

EPP·

Classik..ado

R$119.900.00

113/09/2020 10:07.14 010
15109/2020 17:47·43 050
15/09/2020 16:55:08.238

'e
e
w

J PS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERV!COS E!RELI

JPMED EQUIPAMENTOS MEDICO$ HOSPITALARES LTDA

EPP·

DesciassilicaGo

R$ 150.000,00

GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

OE*

Desciassrficado

R$ 180.000,00

Mostrando d¾ 1 até 10 ée '.O •eg;slrns
• T7pc de segmerrto declarado no ato de entrega da preposta. Niio necessariamente reflete o tipo de segmento atuelmen\c, declarado.
Legenda dos t,pos de segmentos· OE-Outras Em~Ti!Sas I ME·Micrn Empresa i COOP·Cooperativa I NO-Não dofinido

Lista de mensagens
Dafa e hora do regl$(ro
16/0912020 10:01 :41 :925

PartL<;:ipants

Me,--.sagem

SiSTEMA

Cüfl",eçou a disputa do lote.

16/09/202{] 10:01:41:025

SISTEMA

A metr,e,r pn,çosta te, de RS'00.000,00, que é o mer.or s·alor ofertado tmra este, lote.

16/09(2020 1 0:01 :41 :925

SISTEMA

Exrstem entendimemos do Tnbunal de Conffis ds Ur.1âo (TC0) de que in;er1alos Je sclrnpo e1rre lanc;;s
moms~n1a,n m;us ume soluçSo na busca <li! isc,~omia entre hdantes.

16/0912020 10:01:41:925

SISTEMA

Em atend;,n,mto do Acórdi\o do TCU ri" 1216/2014 • Plená~o. poderá ser drnmndmic, o preencr,,menro dE
CAPTCHA entre os lanoes de wm mesmo fornecedor.

16/0U/2020 10·01:41.825

SISTEMA

O tempo mínimo entre lances do pr<iprio fomecedm em relaçãn ao seu úlllmo lance deverá ser de .5
&egundo(sj. - auando es!e não for o mslhDr da sala.

16/0912020 10:01:41·925

SISTEMA

O tempo m!rnrno entre íor11ecedorts em relação ao melhor 1ance da sala aaverà ~ar de S segundo(s).

16i09/202C· 10:01·4'.:925

SISTEMA

O valor min;mn entre lances de, própria fornecedor em relação ao seu illI,Pl0 lance dev;,r,i ,;er de
R$100.GO - q,mndo e5te n3o fo, o melhor o;, ~ala

16/09/2020 10:01 :4 7 :925

SISTEMA

O valor mim mo e~t,,, lances do próprio fornecedor em relação ao seu c,1,,mo rarw ooveré s~, de
R$100,00 - quarào ,aste não foro melhor da sala.

16/0912020 10:02:35.0~9

PRt.GOl:iRO

Som di2 p;actJcipantes!!!

1S/09l2ü20 10:02:SL~iS

PREGOEIRO

1nic;am,>~ os iances

Mosirnndo da, '. até 10 de 27 '"l:JISe"os
Legenda das cores do tipos de m~nsagc-ns· recU."SO I chat I outras

Lista de lanc11s
Data/Hora lance

Nome do fornecedor

,

15/09/2020 09:46:31:041
15.109,2C20 1' 11:65:004

R-$ 212.660,00 MATTOS OUVE:IR.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

s

15/09/2020 16:38:16:703

R$ 100.000,00 OKSY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP OOONT IMP

's

1510!:l/2()20 23·02:40:019

R$ 212 660,00 J PS COMERCIO OiSTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI

1610912020 06 19:47 422

R$ 120.000.00 COM SAUDE COMERCiO E MA.~!üTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS

s

16í09!2020 10 07:44 010

RS 118.900.00 R~l COSTA COMERCl,-\L LTDA - EPP

7

16/0912020 10:09.00:693

RS 99.900,00 COM SAUDE COMERCIO E MANLITENCAO DE ARTIGOS MEDICOS

e

16J09/2020 10·13:33:661

RS es.000,00 MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

e

16/09/2020 10·14:2()·429

RS 84.900,00 COM SAUOE COMERCIO E MA.'-!UTENCAO DE ARTlGOS MEDICOS

w

16/09i202G 10·1~:32"69-8

RS B0.000,00 !JATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

R$ 212.600.00 RN COSTA COMERCIAL LTDA • E.PP

M0Strnndo de 1 até 10 de 81 1·eg1s(cos
lm,>'-.irtanle: a coluna·'!" ex;n,, as não conform,dades detectadas em ,elaç.ào ao5 "lance~ ,eg;strados irregularmente• que não ~tenderam as regras de negocio~ "51obeladdas p.-.rn

a part;c,pação do ía~e de dmpuia Colme da licita;iio. Quando a 1n!o,rnação exib;da for" •••" e registro do lance está am oonformidadr..

hllps:l/wv-1W.licitacoes-e.com.br/aop/consu!lar-de!alhes-l1citacao.aop
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15/1012020
Histórico da análise das propostas e lances
Data/Hora

',8!1)9I20:zo 20 01:10:551 - Arrematado

Data/Hora

18/09i2020 20:01:33:016 - Dedarado vence<lor

DataíHora

18/09/2020 20:03:24:220 - A;:J:udicado

Fom'3cedor

COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICO$

Contratado

RS ·13.400,00

Fornecedor dêSclassific.a.do
Data/Hora

16/09/2020-.09:2 2 :01

Forn.acedor

KEMPARTS COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUIMIC

Observação

;I. -L

e_
J __ /

..Y

DESCU.SSIFICA POR NÃO ANEXAR A PROPOSTA, CONFORME EDITAL ITEM 6.1. O licitante deverá encaminhar a propos1a púr r1eio do s;stenia
eletrón,Cú até a data e hmános mercados para abertu,a da sessão. quando. emão, encerrar-se-a automatacamenle a fase de receb•menta ae propostas_

Fornecedor desclassificado
Data/Ho,;,

16/09/2020-09"30:04
GALAXY Pf,RTlCIPACOES iMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Observaçáo

DESCLASSIFICA POR t-,.ÃO AMEXAR A PROPOSTA. CONFORME EDITAL ITEM O 1. O lici.anle devem eflCaminhar a p:opasta i:,or me,a ao sistema
elet;ón,co até a data e horá~os marcajos pam aberlura da sessão. quando. entim. encerrar-se,a automaucamente a fase de ceceb;men(o de propostas.

Fornecedor desclassificado
Data/Hora

16/0912020.aJ9:22:' 1

Fomecedar

MOURA PORTO FABRICACfa..0 é' COMERCIO D'ê ~,1GYEIS E EQUI

Observação

DESCLASSIFICA POR NÃO ANEXAR A PROPOSTA, CONFORME EDITAL ITEM 6. t. O lidtante deverá encaminhar a proposta pm n-.eI0 da s,ster,ic,

eietrôflico até a data e honinos març(>dos para abertura da sessão, q,wndo, então, er,cerrar·se-il au!cmalicamente a fase da recebimento de orooo~tas.

FornêCêdor desclassificado
Data/Hora

16/()9/2020-09:23:13
UFE TECH DISTRl8UIDORJ\. DE PRODUTOS HOSPITALARES L

Observação

DESCLASSIFICA POR NÃO ANEXAR A PROPOSTA, CONFORME EDITAL ITEM 5.1. O i;c;tante ceverá encaminha~ a pmpasta por meio d~ sIste.">2
eletrõn;co até a data e horários marcados para abertura da sessão, quando, entào. encerrar-se.à automaIIcamente a Ia.se de receb,.nento de pcopostas_

Fornecedor desclassificado

Forr,eceaor
Observação

JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTO.A.
DES'.::L-0.SSIFICA POR NÃO ANEXAR A PROPOSTA, CONFORME EDITAL ITEM 5. 1. O lic,tanle deverá encaminhar a proposta µ<Jr r.ie;a d~ sistel'la
eletrônico até a data e horários marcados para abertu,a da sessilo, QuaMo, er.tâo, encerrar-se-a automatrcamenle a fose de recebimE<nh-' ne pror,c,st~s.

https:llwww.licitac:oes-e.eom.br/aop/consultar-detalhes-llcitacao.aop
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15/10/2020

Licitação [nº 834485] e Lote fnº 1}
KEMPARTS COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUIMIC

RS 21,95
SegmentG

Outms Emprosas

Da La e ~ora do registro

i 1/ü9/202(H 4:47.01

s,tuaçáo da proposta

16!()912020-09.22:01

Nome tio c,,,1la!o

ROBERTO RICARDO OE MATTOS ARRUDA

r

+55 (11)974311088
MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUI
Valor

R$ 65.000,00

Segmento

M,croempresa

Data e tiorn tio !llg:stro

15/0912020-21 26:12

S1tuaçào tia proposta

Oasda5s1ficad~

Data e hora desclass:f,caçilo

16/09/2020·09.22: 11

N(>ffiS

do contato

ANDERSDN SANTOS MOUAA

T~efone

+55 (77)34256899

Descnção/Obssrvações

TESTE RÁPIDO (COVlD-19) com Detecção quantttativa dos anticorpos lgG e lgM, contra o Corcnavlrus, tipo de amostra:

{conforme ànstrum,mro

sangue total, soro ou plasma. oom Registro na ANVISA. UNO 2000 WAMA

convot:atórioj
OKEY-MED Dl$TRlBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONTlMP
Vaim

RS 100.000,G(}
Outro~ Emr,re~as

Data e hma do regi~tro

1510912020 16:39:15:71)3

SItuaçim ,:rn pwpos!a
Nom,; do rnntato

JOAO MARINHO GALVAO 8IStJETO

Telafonte

•O (73)3216542&

Descr,çãc,/Obse,vações
(conforme instrumento

1. 12704 TESTE RÁPIDO (COVID-19) com Ds-tecr.,áo quantitativa dos anticorpos lgG o lgivl. GOn!ra o Coronavírn~, tipo de
amostra: s~ngue total, soro ou plasma, oom Reg,$tro na ANVISA. VNID 2.000 MARGA NUTRI EX RS 50,00 CINQUENTA

wnvocatório)

REAIS RS 1 00.000.00 CEM !1<1IL REAIS

LIFE TECH 1'1STRl8Ull'.l0RA DE PRODUTOS HOSPITALARES L
Valor

R$ 115 000.00

Segmento

Mlcroampresã<

Dala a hora do r;;,gisl<o

13109/2020·21 .35:54
Desclassificada

Q;,ta e ~ora desciass,ncaçaão

16109/2020-09:23. ifl

Lí:ONARDO ALVES DE SOUZA
Telefone

•55 (27)!J988BOM 1

Des CTáçãoJObsecvaçó<os

MARCA. MEOU".VENSOHN

t<,cnforme Irnmurn1,,ito
c.o~voca1ór10;
COM SAUO!.; COMERCIO E MANUlENCAO DE ARTIGOS MEDtCOS
Valor

RS 120.000,00

Se(lmenm

M1croempmsa

htlps://1wtw.lioltacoas---e.com.b1'/aoplconsultar-detalh&s·lic1tacao.aop
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15/10/2020
Data e nora do registro

16/0912020 06:39:47:422

Situaçi!o aa proposta

Nome do r.onti!IO

KARLENE SANTOS PORTO

+77 (77j991715&36
DesWçi!OIObservaçóes

(wnfom,e, instrumento

TESTE RÁPIDO (GOVID-19) com Detecção quantitativa dos anticorpos lgG e lgM, contra o Coronavirus. tipo de amostra:

sangue total. soro ou plasma, com Registro na ANVISA UNO 2000 WAMA

convocatório)

JPMED EQUIPAMENTOS MEOlCOS HOSPITALARES LTDA
Valor

RS 150.000,00

Sagmemo

Empmsa de Pequeno ?orte

nata e hora do reg,stro

15i09/2020-17,,!7:43

SHuaçên da proposta

Deacias~•hcada
161()8.'2020--09'29:54

Nome do contato

Jc.ao Paula Pessc.a

TeJefon"

+55 (65)991995982

Descnçãoiübsar1aç6es

Kit para teste rápido c,:;v;d-19 teste de ,muno-cromatografia imunoló91co para detecção da cov,d--19. Oescnção complementar

(conro,me ;nstrum,mro

em amostras dê som, plasma e sar.9uê total - an!i oovid-19 ;99 e igm. com mater;al para coleta pipeta ou capilar de 10 mie

convocatório)

lanceta. Marca Liangrun FabricanleShanghai Liangrnn 8iomedicina Technology Co.,L!d Mode!okit com 20 !estes rápido para
GOVID 19. Tampão 20 x 3 ml ProcedêílCla China Registro Anv,sa 80959290007 Apresentação C,,ixa com 20 unidades

GALAXY PARTlClPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Valor

RS 180.000,00

Segmento

Outras Empres<ls

Data e hora do reg,stm

15/09/2020-16:55·08

Si!Uaçiic

da pro~osta

Da~ e hora desçlas.sificação

1610912020-09 30:04

Jusu~cativa
~Jome do CD'ltato

OSNILDO JOSE CARDOSO DE LIMA

+55 (41 )984645471
Descr.ção/Obse•vações

TEST'c RÁPIDO (COVID-19) com Detecçáo quan;italiva dos anl1corpos lgG e lgM_ contra o Coronavirus, tipo de amostra:

(conforrr-e 1nsnumanto

sar.g~a !olal soro ou plasma, com Regislrü na A~JVISA.80258020106 MARCAIMOD HIGHTOP /586/587-21928 - !(it Teste

roiwocatório)

Covid 19 IGGIIGM

TEIXEIRA INFORMAT!CA LTDA
Valor

R~'./12.600,GO

Segmento

Empresa de Pequeno Porta

Daia da desrs\ênc1a

151D9/2020 09:45:30:027

S1tu<lçãc. ca prop,::,~ia

Oes,s(ida

Nome do cormrto

ADILMO BUZATTO

Telefone

+O (73)32919099

Descnçãclóbservações

TESTE RÁPIDO (COVID- 19) wm Detecção q,1ant1tm,va dos anticorpos JgG e lgM, CO!ltra o Coronavirus, 1ipo de amostra:

(conforme instrumento

sangue 1otal som ou plasma, com Registro m; ANVISA DUZENTOS E DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS.

wnvocatório)
RN COSTA COMERCIAL LTDA- EPP

Valor

R$ 212.600,00

Empresa de Pequeno Porte

15/09/2020 09:46:31.04 ·,

Nome do contaio

RONALDO GONCALVES DOS SANTOS

Teleftme

+O (73)30135758

https://v,,-ww.lic1tacoes---e.corn.br/aoplconsultar-detalhes-l1citar.:ao.aop
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Descr,;áo/ObservaÇóes

TESTE RÁPIDO (COVID--19) com Detecção quantitativa dos ant,corpos lgG e lgM, contra o Coronavirus. ljpo de amostra:

(conforme instrumento

sangue total, soro ou plasma. com Reg,slro na ANVISA.Duzentos e doze ml e seis centos roois

convocatóno)
MATTOS OLIVEIRA COMER.CIO DE MEDICAMENTOS LTOA

Valor

R$ 212.660,00

Segmenw

Outras Empresas

Datil e hora do ,egIstro

15/09i2020 11 :11 ;55:004

s,ti.,ação da propasle.

Class,iicada

Nome do contato

ALESSANDRA ANDERY MATTOS

Telefone

+O (77)34259450

0€scrição/ObseNaçDes

LOTE 01 - TESTE RÁPIDO (COVID-19) com Detecçilo quantitativa dos anljcorpos lgG

(confonne mstrumeNo

amostra. sangue total, soro ou plasma, com Registro na ANVISA. ITEM 01 MARCA BASALL, FABRICANTE: LMG LASERS,

convocatório)

e lgM,

contra o Coronavirus. tipo de

VALOR UNITARIO: R$ 106,33, VALOR TOTAL R$ .?12.660.00. » Declaramos que tomamos conhecime,110 de todas as
informações e condições para o cumprimento das obligações objeto desta licrtaçao e que atendemos a todas as cond;ções
do edital " No preço estao comidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos e incõdentes. ,;ncargos soda1s.
previdenciários. trabalhlstas e comercIaIs, t;r,as de admin1slração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados
seguros, fretes, rotulagem, embalagens e quaisquer outros necessários ao ~el e inlafjral cumprimento do objeto deste
contrato e seus anexos;» Observamos as preceitos legais e regulamentares em vcgor, bem como a integral e incon<!iciona!
aceitação de todos ns termos e condições deste Edrtal sendo responsável pela fidelidade e leg1l1midade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fasa da l;citaçiio.

~

Propomos o fornecimento dos produtns aos preços

indicados, observando a Lei 8.666/9.3 e as nmmas pertinentes ao assunto. " Declaramos expressamen!<a, que executaremos
o ObJeto contraiual em perfe,ta consonênc1a com descnçáo indicadas no anexo deste edital.
J PS COMERCIO DISTRi!i'!UlCAO E Sl"R\IICOS EIREU
Valor

RS212-660,00

Segmer,lo

Microempresa

Data e hora do registro

15!0912020 23:02:40 019

s,tuaçªo da proposta

aa~slficaáa

Nome do co,-,ta!o

JANHICON PEREIRA DOS SANTOS

Telefone

+55 (73)999747673

C:c,scnçêo/Obser;açóes

(C0!1forme instrumento

Aquisição de testes rápidos íCOVID-19) com dete,;çâo quaiitativa dos anticorpos IGG e IGM. com tipos de amostras de
sangue total, soro ou pjasma, contra o coronavirus, com registro na ANVISA. • Declaro expressamente de que nos preços

convocatório)

cotados estão incluídas todas as despesas d[retas e indiretas, /reta, tnbutos, taxa de aciminfstração, enca,gns sociais.
trabalhistas, transporte e seguro ate o destino, lucro e demais encargos de qualquer nature~ oecessá~os ao cumprimento
integral do objeto deste ceruime; • Dedarn que desde Já me comprometo a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em
dia, sob pena de sofrer r,enali~ção desta Administração.• Declaro que o prazo de validade de cada item, não é ,nfelior 12
(doze) meses, a contar da entrega no Almoxar.fado da prefeitura. exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais
curto por razões cécn1cas comprovadils.

htips:l/www.!icltacoes-e.eom.br/aoplconsultar-datalhes-licitacao.aop

3i3

PROPOSTA DE
PREÇOS

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

À

Prefeitura l\fonicipal de Guaratinga - BA
REF. l'REGAO ELETRÔNICO N" 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2010
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 01

-"---

---·---·-·

- - - - - - - - - - -- ---- ----- -- -- -·---- --- - - - - - - --------- ---

ITEM
1

DESCRIÇÃO
TESTE RAPHJO (COVID-19) com Detecção quantitativa dos
anticorpos lgG e lgM, contra o Coronavirns, tipo de amostra: soogue
total. soro ou plasma, com Registro na AMV1SA..

VALOR TOTAL

QTOE

MARCA

VALOR UNIT.

UND

2000

WAMA

R$

R$

60,00

120.000,00

-

--

--

UNO

VALOR TOTAL; CENTO E VINTE MIL REAIS

...

,

RI
120.000,00

a) Dec!aramoo. pa1a fins (jUC se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de' todos o~ a~pcctos relativos à licitaçUo .;m cama e concordamos. sem restrição, com as
wndições constantes do Edital e sléus anexos.
b) Declaramos 4w! estão inclusas no preço hidas as despesas nccr:ssílrias à extcuçílo do llbjeto di;sla !icitnçân, tais rnmo impostos, 1axas, frcle, encargos sociais, fiscais e
comerciais, ii1clt1sive drn1ai'l encilrgos que incidam dirda oti indirdamenl\': na exccuçiJ() do lll\:smo.

cl Prazo (.k entr,:,ga: Conforme Edital
d) Prazo

pílfi.l

f·'ggan1<:lllo: Conforlllc Edital

.---.;-

~_;

·.
.1\.)

1

.o / .
,,_-_

PROPOSTA DE PREÇO
RELAÇÃO OE PRODUTOS

Especificação

Item

Unít.

Marca

Quant.

Valor
Unit.

Valor

Total

'

1

1.
TESTE RÁP!D0 (COVID-19)com

Detacçilo quantrtativa dos ant1co,pos lgG

contra o Coronavirus, tipo de
amostra. sangue total, soro ou plasma,

e lgM,

UNID

Hightop

2.000

R$106,33

R$ 212.660,00

com Reg;stro na ANVISA.

!
Valor total.Duzentos e doze mil seiscentos e sessenta reais

DECLARO de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2003,
Validade da proposta: 90 Dias

Teixeira De Freitas- Ba 16 Setembro 2020

ORGAO: Prefeitura Municipal de Guarating.i/B.-4.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 !JIAS
il Declaramos que tomamos conhecimento de tod;,s as informações e condições para o cumprimento das obrigações obJeto desta licitação e que
atendemos a todas as condições do edital

,, No preço estão contido5 todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos e incidentes, encargos sociais, prev1denciáãios, trabalhist;is e
comerciais, taxas de adm1nistraçâo e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens e quJisquer
outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste contrato e seus anexos;
» Observamos os preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondiciona; aceitação de todos os termos e condiçÕEs deste
Ed;tal sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
>>

Propomos o fornecimento dos produtos aos preços indicados, observando a Lei 8.666/93 e as normas pertinentes ao assu~to.

" Declaramos expressamente, que exewtaremos o objeto contratual em perfeita consonância com descrição indicadas no anexo deste edital.

ITeM
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•

lQ_T.EOl

.

UNI) cQTOE

TESTE RÁPIDO (COVID-19) com Oetecçào quantitativ~ clos anticorpos lgG e
lgM, contra o Coronavlrus, tipo de amostra: sangue total, soro ou plasma, UNID
com Reg,stro na ANVISA.

TOTAL DA PROPOSTA:

2.000

FABRICANTE

MARCA

VLR. UNITÁRIO

LMG lASERS

BASALL

106,33

es

212.660,00

duzentos e doze mil, seiscentos e sessenta real<

"

212.660,00
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VLR. TOTAL
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·
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PREFE!l'UFWMIJNICIPAL DE GUARATINGA • BA
OBJETO: A presente licitação tem como objeto registrar preços para eventual e
PENº:
008/2020

futura aquisição de testes rápidos (covid-19) com detecção qualitativa dos
anticorpos igg e igrn, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma,
contra o coronavírus, com reqistro na anvisa.
,

PROPOSTA DE PREÇO
lt~n~-1

:t:.Jn~"-

1

Und

· _, ~ Des'crição
TESTE RAPIDO (COVID-19) com Detecção quantitativa dos
anticorpos lgG e lgM, contra o Coronavírus, tipo de amostra:
sanque total, soro ou çlasma, com Reoistro na ANVISA.

,

, 1
1
V -1

Marca

Qtd

SOBCI
YS43095

2000

TOTAL

Valor Unit.

R$ 106,33

R$

Duzentos e doze mil e seis centos reais

Valor Total
212.660,00

R$

212.660,00

Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa "PROPOSTA COMERCIAL" relativa
ao PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020, cujo valor TOTAL é de R$ 212.660,00 (Duzentos e doze mil e seis centos
reais) de acordo com as especificações relacionadas na planilha anexa.
Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste
PREGÃO ELETRÔ~JICO, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato anexa
ao Edital
2) Manteremos válida a Pmposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura e a garantia conforme descrito no edital.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de
Guaratinga - BA, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
5) Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros),
comerciais, trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga transporte, responsabllidade civil
e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o obíeto desta licitação.
1

6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hípóteses de criação ou majoração de encargos fiscais

16 de Setembro de 2020.

./

HABILITAÇAO

Av_ Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

·.

ATO CONSTITIJTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABll,IDADE
LIMITADA
COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI

Presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:
KARLENE SANTOS PORTO brasileira, nascida em 23/01/1984, casada em comunhao parcial
de bens, engenheira eletricista. inscrita no CPF sob o nº OI 0.174.045-00, portadora da carteira de
identidade nº 1201189128,. órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na Avenida Luís
Eduardo Magalhaes. nº 350, Apt. 302, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.028-440,
Brasil.
Resolve por este ato C O N S ~ como de fato constitui, uma empresa do tipo juridico,
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO
CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS Fll,IAIS

CLÁUSULA SEGUNDA.
A empresa gírará sob o nome empresarial COM SAÚDE
COMÉRCIO E .MANUTENÇÃO DE ARTIGOS 1\IIÉDICOS EIRELI
CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede na Avenida Vitória da Conquista, nº192,
Centro, Barra do Choca, Ba,. CEP 45.120-000.
CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá., a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO
CLAUSULA Q ~ A A empresa ter:í por Objetos: Comércio Atacadista de Máquinas,
Apare_lhos e Eqmpamentos Para Uso Odonto-Médico-Hospitalar; Partes e Peças( Detector Fetal
Portatil, Andador Articulado, Vacuômetro Digital Portatil, Adipometro/Plicometro, Cilindro de
Alumíni_o, Válvu~a Para C~líndro, Concen~or de Oxigênio, Desfibrilador , Nebulizador );
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança;
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
COM SAÚDE CÓMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI

~-

Comércio Atacadista deibupas e Acessórios Para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho;
Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de
Laboratórios; Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos; Comércio Atacadista de Artigos
de Escritório e de Papelaria; Çomércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e
Doméstico Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de uso Pessoa] e Doméstico;
Comércio Atacadista de Móveis e _artigos de Colchoaria Comércio Atacadista de Artigos de
Tapeçaria; Persianas e Cortinas;- Comércio Atacadista de Lustres, Luminárias e Abajures
Comércio Atacadista de Produtos de Higierie, Limpeza e Conservação Domiciliar; Comércio
Atacadista de Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico; Comércio Atacadista de
Equipamentos de Informática; Comércio Atacadista de Máquinas E Equipamentos ; Partes e
Peças ( Manometros, Cardioversor,Concentrador de Oxigênio, Desfibrilador , Nebulizador);
Comércio Atacadista de Materiais de Construção;- Comércio a Varejo de Automóveis,
Camionetas e Utilitários Novos Comércio Varejista de Material Elétrico; Comércio Varejista
Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática; Comércio Varejista Especializado
de Equipamentos de Telefonia e Comunicação; Comércio Varejista Especializado de
Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo; Comércio Varejista de Móveis Comércio
Varejista de Artigos de Colchoaria; Comércio Varejista de Tecidos Comercio Varejista de
Artigos de Armarinho; Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho Comércio
Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios; Comércio Varejista de Artigos
de Papelaria; Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos Comércio Varejista de
Artigos "Esportivos; Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de
Fórmulas Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal;
Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos; Comércio Varejista de Artigos do
Vestuárió e Acessórios; Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários; Comércio
Varejista de Equipamentos Para Escritório Manutenção e Reparação de Aparelhos e Instrumentos
de Medida, Teste e Controle Manutenção e Reparação de Aparelhos Eletromédicos e
Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação; Manutenção e Reparação de Máquinas e
Eq~ipamentos Para Uso(Reparo Em Turbina Dentscler, Reparo em Aparelhos de Acupuntura,
Cahbração); Manutenção e Reparação de Equipamentos e Produtos(Reparo em Cardioversor,
Reparação em Manometros, Reparação de Detector Fetal, Reparação i;m Andador Articulado.,.);
Insta.lação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado, de Ventilação e
Refrigeração, Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos
Repar~ção de Artigo~ do .Mobiliário .Aluguel de Material Médico Toalheiros Fabricação de
Móveis Com Predommãnc1a de Metal Fabricação de Instrumentos Não-Eletrônicos e Utensílios
Par~ Uso Médico, C;i~gico, Odontológico e de Laboratório Instalação de Máquinas e
Eqmp~~ntos lndustr1a1s Instalações de Sistema de Prevenção Contra Incêndio Transporte
Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal Transporte Rodoviário
de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E Internacional
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ATO CONSTITIJTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABil..IDADE
LIMITADA
COM SAúDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
Fabricação de Periféricos Para Equipamentos de Inf~ática Fa~ricação de Apar~~
Eletromédicos e Eletroterapêuticos e Equipamentos de Irradiação; Repr~sentantes ComercLa1s e
Agentes do Comércio de Mercadorias e Serviços de Engenharia .
CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para ~so odontomédico-hospitalar; partes e peças.
9601-7/03 - toalheiros.
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama. mesa e banho.
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho.
47 5 5-5/0 l - comércio vartjista de tecidos.
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria.
4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e
vídeo.
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
4751-2/01 - comércio varejista especiaJizado em equipamentos e suprimentos de informática.
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário.
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
7729-2/03 - aluguel de material médico.
4930--2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças.
intermunicipal, interestadual e internacional.
'
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
4789-0/07 - comércio varrjista de equipamentos para escritório.
4 789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e aces.sórios.
4773-3/00 - comércio vmzjista de artigos médicos e ortopédicos.
4772-5/00 - com~rc!o vare~!sta de cosméticos, produtos de perfumaria e de hi_çi.ene pessoal.
4 771-7/01 - comerem VareJlsla de produtos farmacêuticos, sem manipulação d~ fórmulas.
4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral.
4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
COM SAÚDE COMERCIO E 'MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
anteriormente; partes e peças.
4511-1/01 - comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio.
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração.
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais.
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados
anteriormente.
3314--7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não
especificados anteriormente.
3312-.l/03 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação.
3 312-1 /01 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle.
3250-7/01 - fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico,
odontológico e de laboratório.
3102-1/00 - fabricação de móveis com predominância de metal.
2660-4/00 - fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de
irradiação.
4642-7/01 - comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de
segurança.
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do
trabalho,
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática.
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente.
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4649-4/06 - comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures.
4649-4/05 - comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas.
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos.
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico.
hospitalar e de laboratórios.
2622-1/00 ~ fabricação de periféricos para equipamentos de informática.
4619-2/00 ~ representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não
especializado.
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABil,IDADE
LIMITADA
COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
7112-0/00 - serviços de engenharia
CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e
seu prazo de duração é indeterminado.
DO CAPITAL
CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capit.a.1 de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente
subscrito e integralizado. neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabi1idade do titular.
CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é limítada ao capital integralizado, não
respondendo o mesmo pelas perdas da EIRELI, sequer subsidiariamente.
DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá à titular KARLENE SANTOS
PORTO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse
da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA DÊCülA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro.
proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, que será levado ao exame da titular, na forma prevista neste contrato, podendo a
empresa levantar balanços intermediários no decorrer do exercício e distnlmir antecipada.mente
os lucros evidenciados.
DO FALECIMENTO
CLÁUSULA DÉCilvlA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará
sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes,
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

/
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA
COM SAÚDE COMERCIO E MANlITENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELl

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não
está impedida de exercer a administração da empre5.4 por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato ou contra. a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A titular da empresa declara. sob as penas da lei, que não
participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a
presente EIRELL
DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Barra do Choça, Bahia para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

Vitória da Conquista, Bahia, 14 de novembro de 2019.
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ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA COM SAÚDE COMERCIO E
.
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
/J: 17
CNPJ n• 35.796.806/0001-12
/
>

KARLE.i'"'E SANTOS PORTO brasileira, nascida em 23/01/1984, casada em com~ão p~cial ?e bens;
letn- ·ta 1·nsc·-,ta no CPF sob O nº 010 174 045-00 portadora da carteira de identidade n
engeotrrae
nh crs,
•
·
: ..
'
.
,
o
120! 189128, órgão expedidor SSP - BA, residente e dorruc1hada na Avemda_Lms Eduardo Magalhaes, n
350, Apt. 302, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.028-440, Brasil.

Titular da empresa de n_ome COM SAÜDE C<?"MERCIO E ~UTENÇÃO J?E ARTIGOS
MEDICOS Em.ELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n 2960?469292,
com sede Avenida Vitoria da Conquista, 192, Centro Barra do Choça, BA, CEP 451200~0, dev1d~mente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 35.796.806/0001-12, delibera e aJU.Sta a
presente alteração, e consolidação nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições
cs1.abclccidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter os seguintes objetos: Comércio Atacadista. De
Máquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Uso Odonto-Médico-Hospitalar; Partes E Peças( Detector

Fetal Portat:il. Andador Articulado, Vacuômetro Digital Portatil, Adipometro/Plicometro, Cilindro De
Alumínio, válvula Para Cilindro, Concentrador De Oxigênio, Desfibrilador , Nebulizador); Comércio
Atacadista De Artigos Do Vestuário E Acessórios, Exceto Profissionais E De Segurança; Comércio
Atacadista De Roupas E Acessórios Para Uso Profissíonal E De Segurança Do Trabalho; Comércio
Atacadista De Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cinírgico, Hospitalar E De Laboratórios;
Comércio Atacadista De Produtos Odontológicos; Comércio Atacadista De Artigos De Escritório E De
Papelaria; Comércio Atacadista De Equipamentos Elétricos De Uso Pessoal E Doméstico Comércio
Atacadista De Aparelhos Eletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico; Comércio Atacadista De Móveis E
Artigos De Colchoaria Comércio Atacadista De Artigos De Tapeçaria; Persianas E Cortinas; Comércio
Atacadista De Lustres, Luminárias E Abajures Comércio Atacadista De Produtos De Higiene, Limpeza E
Conservação Domiciliar; Comércio Atacadista De Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico;
Comércio Atacadista De Equipamentos De Informática; Comércio Atacadista De Máquinas E
Equipamentos ; Partes E Peças( Manometros, Cardioversor,Concentrador De Oxigênio, Desfibrilador ,
Nebulizador); Comércio Atacadista De Materiais De Construção; Comércio A Varejo De Automóveis,
Camionetas E Utilitários Novos Comércio Varejista De Material Elétrico; Comércio Varejista
Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática; Comércio Varejista Especializado De
Equipamentos De Telefonia E Comunicação; Comércio Varejista Especializado De Eletrodomésticos E
Equipamentos De Áudio E Vídeo; Comércio Varejista De Móveis Com6rcio Varejista De Artigos De
Colchoaria; Comércio Varejista De Tecidos Comercio Varejista De Artigos De Armarinho; Comercio
Varejista De Artigos De Cama, Mesa E Banho Comércio Varejista Especializado De Instrumentos
Musicais E Acessórios; Comércio Varejista De Artigos De Papelaria; Comércio Varejista De Brinquedos
E Artigos Recreativos Comércio Varejism De Artigos Esportivos; Comércio Varejista De Produtos
Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas Comércio Varejista De Cosméticos, Produtos De
Perfumaria E De Higiene Pessoal; Comércio Varejista De Artigos Médicos E Ortopédicos; Comércio
Varejista De Artigos Do Vestuário E Acessórios; Comércio Varejista De Produtos Saneantes
Domissanitários; Comércio yarej1sta De Equipamentos Para Escritório Manutenção E Reparação De
Aparelhos E Instrumentos De Medida, Teste E Controle Manutenção E Reparação De Aparelhos
Eletromédicos E Eletroterapêuticos E Equipamentos De Irradiação; Manutenção E Reparação De
Req:81000000141684
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ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA COM SAÚDE COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
CNPJ n" 35.796.806/0001-12
Máquinas E Equipamentos Para Uso(Reparo Em Turbina Dentscler, Reparo Em Aparelhos De
Acupuntura, Calibração); Manutenção E Reparação De Equipamentos E Produtos(Rcparo Em
Cardioversor, Reparação Em Manometros, Reparação De- Detector Fetal, Reparação Em Andador
Articulado); Reparação E Manutenção De Computadores E De Equipamentos Periféricos Reparação De
Artigos Do Mobiliário Aluguel De Material Médico Toalheiros Fabricação De Móveis Com
Predominância De Metal Fabricação De Instrumentos Não-Eletrônicos E Utensílios Para Uso Médico,
Cirúrgico, Odontológico E De Laboratório Instalação De Máquinas E Equipamentos Industriais;
Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal Transporte
Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E
Internacional Fabricação De Periféricos Para Equipamentos De Informática Fabricação De Aparelhos
Eletromédicos E Eletroterapêuticos E_ Equipamentos De Irradiação
Representantes Comerciais 1-:
Agentes Do Comércio De Mercadorias- Serviços De Engenharia ..

CNAEFISCAL
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médicohospitalar; partes e peças
9601-7/03 - toalheiros
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/01 - comércio varejista de tecidos
4754-7/02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/0l - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
4752-1/00- comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4771-7/01 - comérc~o vareji~ta de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
9529-1/05 - reparaçao de artigos do mobiliário
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periiericos
7729-2/03 - aluguel de material médico
7112-0/00 - serviços de engenharia
~930-2/0d2 - tra?sporte -:°doviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal.
mteresla uai e rntemacwnal
,
:930-2/01 - trans?o~ rod':'_viário de c~rga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
789-0/07 - comerc10 vareJ1sta de eqmpamentos para escritório
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
478 f .4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4773-3~00 - com':1'c~o varejista de artigos médicos e ortopédicos
4772-5100 - com:rc~o vare~~st:a de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico
4679-6/99 - com~rc!o atacad~sta de materiais de construção em geral
4-642-7/0 l - comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto prnfissionais e de segurança
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4619-2/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4511-1/01 - comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriaiS.
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3314-7 /1 O - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados
anteriormente
3312-1/03 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de
irradiação
3312-1/02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3250-7/01 -fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrg'ico,
odontológico e de laboratório
31 02-1/00 - fabricação de móveis com predominância de metal
2660-4/00 - fabricação de aparelhos eletromédicos e eJetroterapêuticos e equipamentos de irradiação
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais paTa uso médico, cirúrgico, hospÍlalar e de
laboratórios
4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados.anteriormente;
partes e peças
4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal 'e doméstico não
especificados anteriormente
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/06 - comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4/05 - comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
2622-1/00 - fabricação de periféricos para equipamentos de informática
CLÁUSULA SEGUNDA. Em razão do exerc1c10 das suas atribuições, a administradora· poderá ter
retiradas mensais a título de pro labore, cujos valores serão levados à conta de despesas gcrnis da
empresa, não sendo obrigatórias tais retiradas.

CLÁUSULA ~ERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece em Barra do Choça, Bahia.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002
mediante as condições e cláusulas seguintes
'
KARLE:NE SA~'_fOS _PO~TO brasileira, nascida em 23/01/1984, casada em comunhão parcial de bens,
engenheira eletnctsta, mscnta no CPF sob o nº 010.174.045-00, portadora da carteira de identidade n"
1201189128, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na Avenida Luís Eduardo Jvfagalhacs, nº
:/
. ·. . /ii!V
-,
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ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA COM SAÚDE COMERCIO E .
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
1) fo
CNPJ nº 35.796.806/0001-12
350, Apt. 302, Candeias, Vitória da Conquista, Bahia, CEP 45.028440, Brasil.

Titular da empresa de nome COM SAÚDE C~MERCIO E MA~UTENÇÃO 1?E ARTIGOS
l\1EDICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comerc1al do Estado da Bahia, sob ~IRE n 2960?469292,
com sede Avenida Vitoria da Conquista, 192, Centro Barra do Choça, BA, CEP 4.) 120000, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 35. 796.806/0001-12.
CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial COM SAÚDE COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS :MEDICOS EIRELI, com sede Avenida Vitória da Conquista, 192,
Centro, Barrado Choça, Bahia, CEP 45.120-000.
CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios,
no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CL..4..USULA TERCEIRA. A empresa tem os seguintes objetos sociais: Comércio Atacadista De
Máquinas, Aparelhos E Equipamentos Para Uso Odonto-Médico-Hospita.lar; Partes E Peças( Detector
Fetal Portatil, Andador Articulado, Vacuàmetro Digital Portatil, Adipometro!Plicometro, Cilindro De
Alumínio, Válvula Para Cilindro, Concentrador De Oxigênio, Desfibrilador , Nebulizador ); Comércio
Atacadista De Artigos Do Vestuário E Acessórios, Exceto Profissionais E De Segurança; Comércio
Atacadista De Roupas E Acessórios Para Uso Profissional E De Segurança Do Trabalho; Comércio
Atacadista De Instrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar E De Laboratórios;
Comércio Atacadista De Produtos Odontológicos; Comércio Atacadista De Artigos De Escritório E De
Papelaria; Comércio Atacadista De Equipamentos Elétricos De Uso Pessoal E Doméstico Comércio
Atacadista De Aparelhos Eletrônicos De Uso Pessoal E Doméstico; Comércio Atacadista De Móveis E
Artigos De Colchoaria Comércío Atacadista De Artigos De Tapeçaria; Persianas E Cortinas; Comércio
Atacadista De Lustres, Luminárias E Abajures Comércio Atacadista De Produtos De Higiene, Limpeza E
Conservação Domiciliar; Comércio Ataca.dista De Equipamentos E Artigos De Uso Pessoal E Doméstico;
Comércio Atacadista De Equipamentos De Informática; Comércio Atacadista De Máquinas E
Eq_uipamentos ; Partes E Peças( Manometros, Cardioversor,Concentrador De Oxigênio, Desfibrilador ,
Nebulizador); Comércio Atacadista De Materiais De Construção; Comércio A Varejo De Automóveis,
Camionetas E Utilitários Novos Comércio Varejista De Material Elétrico; Comércio Varejista
Especializado De Equipamentos E Suprimentos De Informática; Comércio Varejista Especializado De
Equipamentos De Telefonia E Comunicação; Comércio Varejista Especializado De Eletrodomésticos E
Equipamentos De Áudio E Vídeo; Comércio Varejista De Móveis Comércio Varejista De Artigos De
Colchoaria; Comércio Varejista De Tecidos Comercio Varejista De Artigos De Arniarinbo; Comercio
Varejista De Artigos De Cama, Mesa E Banho Comércio Varejista Especializado De Instrumentos
Musicais E Acessórios; Comércio Varejista De Artigos De Papelaria; Comércio Varejista De Brinquedos
E Artigos Recreativos Comércio Varejista De Artigos Esportivos; Comércio Varejista De Produtos
Farmacêuticos, Sem Manipulação De Fórmulas Comércio Varejista De Cosméticos, Produtos De
Perfumaria E De Higiene Pessoal; Comércio Varejista De Artigos Médicos E Ortopédicos; Comércio
Varejista De Artigos Do Vestuário E Acessórios; Comércio Varejista De Produtos Saneantes
Dorni.ssanítários; Comércio Varejista De Equipamentos Para Escritório Manutenção E Reparação De
Aparelhos E Instrumentos De Medida, Teste E Controle Manutenção E Reparação De Aparelhos
Eletromédicos E Eletroterapêuticos E Equipamentos De Irradiação; Manutenção E Reparação De
Máquinas E Equipamentos Para Uso(Reparo Em Turbina Dentscler, Reparo Em Aparelhos De
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ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA COM SAÚDE COMERCIQ'(i;:\,
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
CNPJ nº 35.796.806/0001-12

•.

Acupunrura, Calibração); Manutenção E Reparação De Equipamentos E Produtos(Reparo Em
Cardioversor, Reparação Em Maoometros, Reparação De Detector Fetal, Reparação Em Andador
Articulado); Reparação E Manutenção Dé Computadores E De- Equipamentos Periféricos Reparação De
Artigos Do Mobiliário Aluguel De Material Médico Toalheiros Fabricação De Móveis Com
Predominância De Metal Fabricação De Instrumentos Não-Eletrônicos E Utensfüos Para Uso Médico,
Cinírgico, Odontológico E De Laboratório Instalação De Máquinas E Equipamentos Industriais;
Transporte Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Municipal Transporte
Rodoviário De Carga, Exceto Produtos Perigosos E Mudanças, Intermunicipal, Interestadual E
Internacional Fabricação De Periféricos Para Equipamentos De Informática Fabricação De Aparelhos
Eletromédicos E Eletroterapêuticos E Equipamentos De Irradiação
Representantes Comerciais E
Agentes Do Comércio De Mercadorias- Serviços De Engenharia ..

CNAEFISCAL
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso·odonto-médicohospitalar; partes e peças
·
9601- 7/03 - toallieiros
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4756-3/00 - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4 755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4755-5/01 - comércio varejista de te_cidos
4 754- 7 /02 - comércio varejista de artigos de colchoaria
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática
4763-6/01 - comércio vàrejista de brinquedos e artigos recreativos
4 763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4771-7~O 1 - comérc~o varaji~ta de pràdutos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
9529-1!05 - reparaçao de artigos do mobiliário
9511-SíOO - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
7729-2/03 - aluguel de material médico
7 l l 2-0/00 - serviços de engenharia
~930-2/02 - tr~sporte ~odoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal,
mterestadual e 1ntemac1onal
4930-2~01 - transpo:1e rod~:7iário de ~rga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4789-0,07 - comerem vareJ1sta de eqmpamentos para escritório
4 789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4773-3/00 - comércio varejista de artigos méclicos e ortopédicos
4772-5/00 - com~c~o vare~~sta de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4742-3/00 - comercio vareJtsta de material elétrico
4679-6/99 - com~rc~o ataca~sta de materiais de construção em geral ·
7;01 - comerc10 atacadista d~ ~rtigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
2 00 - repr~se1:1tantes c?merc1ais e ~ge~tes do_ comércio de mercadorias em geral não especializado
4511-1/01 - comerc10 a vareJO de automove1s, cammneta.s e utilitários novos

!~~=
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Certifico o Registro sob o nº 97949068 em 11/02/2020
Protocolo 204776945 de 11/02/2020
Nome da empresa COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICO$ EIRELI NIRE 29600469292
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/ AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 389046595602440
Esta ~ópia foi ~utenlicada digitalmente e assinada em 12/0212020
~-0)
por T1ana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
' ; '{/

'
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ATO DE ALTERAÇÃO N' 1 e CONSOLIDAÇÃO DA COM SAÚDE COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
CNPJ nº 35.796.806/0001-12
3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
3319-8/00 - manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3314-7 / 1O - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados
anterionnente

3312-t/03 - manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e e1etmterapêuticos e equipamentos de
irradiação
3312-1/02 - manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

3250-7/01 - fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico,
odontológico e de laboratório
3102-1/00 - fabncação de móveis. com predominância de metal

2660-4/00 - fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médíco, cirúrgico, hospita1ar e de
laboratórios
4669-9/99 - comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente;
panes e peças
4651-6/0 I - comércio atacadista de equipamentos de informática
4649-4/99 - comércio at.a.cadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não
especificados anteriormente
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/06 - comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4/05 - comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4645-1/03 ~ comércio a~acadista de produtos odontológicos
2622-1/00 - fabrícação de periféricos para equipamentos de informática

CLÁUSU~A QU~TA. A emp,resa tem o capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente
subscnto e mtegrahzado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular, a saber:
Titular
KARLENE SANTOS PORTO
Total

'

%
100,00 %

100,00 %

Total
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00

CLÁUSULA QUINTA. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado, não
respondendo o mesmo pelas perdas da EIRELI, sequer subsidiariarnente.

Req:81000000141684
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t - - - - - - -Certifico
- -o Registro sob o nº 97949068 em 11/02/2020
Protocolo 204776945 de 11/0212020
Nome da empresa COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MED!COS EIRELI NIRE 29600469292
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO aspx
·
Chancela 389046595602440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 1 2 / 0 2 / 2 0 2 0 . ·
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
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ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 e CONSOLIDAÇÃO DA COM SAÚDE COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI

CNPJ nº 35.796.806/0001-12
CLÁUSULA SEXTA. A administração da empresa caberá à titular KARLENE SANTOS PORTO
com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo
praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do
nome empresariill.

CLÁUSULA SÉTIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, que será levado
ao exame da titular, na forma prevista neste contrato, podendo a empresa levantar balanços intermediários
no decorrer do exercício e distribuir antecipadamente os lucros evidenciados.

CLÁUSULA OITAVA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os
herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantad9.

CLÁUSULA NONA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a
administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
faliment.ar, de prevaricação, peita ou subamo, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, cóntra normas de defesa da concorrência, contra. as relações de consumo, fé
pública ou propriedade.
CLÁUSULA DÉCI'.\IA.. A titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra
empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

CLÁ(!SULA DÉC:~ PRIMEillA. Fica eleito o foro de Barra do Choça, Bahia para
cumpnmento dos drrettos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

O

exercício e

0

Vitória da C"$,1ista, Bahia, 05 de fevereiro de 2020.

'"
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9-iLq.

KARLENESANTOSPORTO
CPF nº 010.174.045-00

Reqc 8l000000141l
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Certifico o Registro sob o nº 97949066 em 11/0212020
Protocolo 204776945 de 11/0212020

Nome da empresa COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI NIRE 29600469292
Este docume11to pode ser verificado em hllp:l/regi11.juceb.ba.gov.brlAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTld};ACA
Chancela 389046595602440
· x

Esia cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12102/2020
por Tiana Regi la M G de Araújo - Secretária-Geral
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI

NOME DA EMPRESA

PROTOCOLO

204776945. 11/02/2020

:ATO

002-ALTERA.ÇÃO

j EVENTO

021 - ALTERACAO DE DADOS {EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

MRE20é.-00469292
l'NPJ 35.796.806/00Dl-12
k;ERT!F!CO O REGISTRO EM l !/0212020
fROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97949068 DE 11/02/2020 DATA

~-

AUT;(_iflf')\l l,r020
· ..

\/
TlANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

12/02/2020
Certifico o Registro sob o nº 97949068 em 11/02/2020
Protocolo 204776945 de 11/02/2020
Nome da empresa COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI NIRE 29600469292
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICJtC
.aspx
Chancela 389046595602440
'
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2020
/ . , '
por Tia na Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
.
·

12/04/2020

https:/lautdigital .azevedobastos.not.br/homelcomprovante/121890904201016520541

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.. (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484
htlp:J/www.aze_v.edobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiÇóes e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos seiviços de Notas e Registros do
Estado da Paralba, a Corregedona Gera! de Justiça edltou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notolia1s e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada auten\icaçáo processada pela nossa Seiventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COM SAUDE COMERCIO E
MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS ElRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI a responsabilidade, única e
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/04/2020 11:06:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certiflcado Digital do
titular do Cartón·o Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS
MEDICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste alo, acesse o site hUps:/1au!digital.azevedobastos.nol.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1499229
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 09/04/202115:03:40 (hora local).
'Código de Autenticação Digital: 121890904201016520541-1
'Legislações Vigentes; Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.10512015, Lei
Estadual nº 8.72112008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

00005b 1d734fd94f057f2d69fe6bc05b374 7fb05Sd84fC01 802a6fc122d64b 7abfgQe46eOOOa011 d4d33b1 3a9c4 7401 Oab2b6bce20603d512008b61740
60afa510985cfe 7a8e!9869d81 f8fb 713ded37

htlps;//autdig1\al. azevedobastos.not.br/home/comprovante/121890904201016520541
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https:l/autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/121890904201016520272

REPÚBl.!CA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRl'{ATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitáclo Pessoa, ·114fi"l3~1rr~ dos Estados 5,8030-00; João Pessoa PB
·
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos. Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joào Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência. foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, detenninando a inserção de um código em todos os
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digíl.aJ de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345X1X2) e dessa fonna. cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confinnada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do s1ie do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. endereço http.1/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall
A autenUcação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COM SAUDE COMERCIO E
MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI linha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI a responsabilidade, única e
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12104/2020 11:01:30 (hora local) através do sistema de autenlicaÇào digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10º e seus§§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrónico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS
MEDICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para infonnações mais detalhadas deste ato, acesse o site httP.s:i/au!digital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declarar;tio.

Código de Consulta desta Declaração: 1499233

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 09/04/2021 15:03:40 (hora local).
'Código de Autenticação Digital: 121890904201016520272-1
'Legislações Vigentes: Lei Federa! nº 8.935194, Lei Federal n" 10.406/2002, Medida Provisória nº 220012001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual n~ 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.13212013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

00005b 1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3747fbp55d84fc01802a6fc122d64b 7a869cdc1 acc3c9ed29b1 7602fedf9a2e2ab2b6bce20603d512008b617 406
0afa57be57328b 1ec907020844fbe618db657
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SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

·
Certificamos que as in onnaçoes a b a1xo
cons ta m d
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nas ta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
º' d oe" mentos arquivados''<!~"'\,'

··-·

Nome Empresarial

coM ·~·!úoE COMERCIO E MANUTENÇÃÓ. oÉ ARTIGOS MÉ0"1é:ós ÉIRELI'

Natureza Jurídica:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

29600469292

'''

,;;;"

Arauivamento do alo

CNPJ

NIRE(sede}

"

Inicio da atividade

Constituitivo

1611212019

16/12/2019

35 796.806/0001 12

Endereco:
AVENIDA VITORIA DA CONQUISTA, 192, CENTRO, BARRA DO CHOÇA, BA- CEP: 45120000

'

••

'

'"'.<}/,'·.

OBJE,TQ SOCIAL

""

!/., ;-""''--

'

J COMÉRC!O ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO"HOSPITALAR: PARTES E
PEÇAS( DETECTOR FETAL PORTATIL, ANDADOR ARTICULADO, VACUÓMETRO DIGITAL PORTATIL, ADIPOMETRO/PLICOMETRO,
CILINDRO DE ALUMÍNIO, VÁLVULA PARA CILINDRO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESFIBRILADOR, NEBULIZADOR):
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO
ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO: COMÉRCIO ATACADISTA
DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA
1 DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO

ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS
: ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA. DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO

i ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E
i ABAJURES COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO
1 ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS OE USO PESSOAL E DOM~STICO: COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: PARTES E PEÇAS( MANOMETROS,

CARDIOVERSOR.CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESFIBRILADOR , NEBULIZADOR): COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS. CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE
MATERIAL ELÉTRICO: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA

ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA: COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
-

PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
PERFUMARIA E

OE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA

OE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E

E CONTROLE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E
E EQUIPAMENTOS D::C: IRRADIAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE
, ELETROTERAPÊUTICOS
1

PARA USO(REPARO EM TURBINA DENTSCLER, REPARO EM APARELHOS DE ACUPUNTURA, CALIBRAÇÃO); MANUTENÇÃO E
REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS(REPARO EM CARDIOVERSOR, REPARAÇÃO EM MANOMETROS, REPARAÇÃO DE
DETECTOR FETAL, REPARAÇÃO EM ANDADOR ARTICULADO), REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO TOALHEIROS
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS NÃO-ELETRÓNICOS E
UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,
MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FABRICAÇÃO DE

APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO- REPRESENTANTES
1COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS- SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
.-',
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https://www .sefaz. ba.gov. br/

~cfaz.ba :: secretaria da fazenda do estado da bahia

TRIBUTOS, OONSlJt..Tf\S, CONSULTA RO CADfiSTRO

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia
Dados da empresa

Identificação
Inscrição
Estadual: 165.435.045 ME

CNPJ: 35.796.806/0001-12
Razão Social: COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS
EIRELI

Nome Fantasia: COM SAUDE
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA - EIREU (DE NATUREZA EMPRESARIA)
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL
Unidade de Fiscalização: INFAZ SUDOESTE
Endereço
Logradouro: AVENIDA VITORIA DA CONQUISTA
Número: 192

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 45120-000

Município: BARRA DO CHOCA

UF: BA-º

Telefone: (77) 34256899

E-mail: PROCE;SSOS@MERCA.COM.BR

Referência: CENTRO

Localização: ZONA URBANA
Domicilio Tributário Eletrônico - DTE

Situação do DTE: NÃO CREDENCIADO

Data do Credenciamento: INEXISTENTE

Situação da Conta: INEXISTENTE

Data da Criação da Conta: INEXISTENTE

Informações Çomplementares

Data de Inclusão do Contribuinte: !2/02/2020
Atividade Econômica Principal:

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospita"lqr; partes e
peças
Atividade Econômica Secundária

2622100 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
2660400 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletrotcrapêuticos e equipamentos de irradiação
3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal
3250701 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratório

3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletrornédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equiparn:mtos para uso geral não especificados anteriormente
3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários no1,os
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em gera! não especializado

i uf 1

Qr/

12/02/2020 09:]4

'1."t SIMPLES

i~,<(.\ONAt

Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 12/02/2020
00 Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 35,796,806/0001-12
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEOICOS EIRELI

li! Situação Atual
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 16/12/2019
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

l1fl Períodos Anteriores
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos {Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

lB Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

00

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

,,' '
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Consulta Pública ao Cadastro
do Estado da Bahia
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Número da Consulta:

--------

Data da Consulta: 07/05/2020
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IDENTIFICAÇÃO

'"CN'Pi'"] 35: 796:·s·o5;0001-12

-•--·-·=="'-··-T ., .,,.,..,,,""" "'·"-..,.._,. '"'''-'·' ..... ·.,~,=,~ ·ce='%c, .,

,Razão Social:

:coM SAUDE

Inscrição Estadual:

165.435.045

BA

UF:
-, - · · ____ ,,, ••. '...

..1.....

COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS E!RELI

EHDER!i:ÇO

----------

. ..

--- -----, ----------

,

_____ _________ - - - ,,

Logradouro: 1AVENIDA VITORIA DA CONQUISTA

'

Número:

192

--- - -----,,,,o,,",",y·-·.

'j Bairro: !CENTRO

,Complemento:

!Munidplo:

UF: iBA
'Endereç~ Eletrônic:o:

"",'i"'.,"'

lcEP:

1BARRA DO CHOCA

processos@merca.com.br

-----~--- .,,_,,___

,_

·--.-------

[4s12ci·~-~-o'''

------ l~~~~~~. :rc.~~.'._

91715938..

INlrORMAÇÕES COMPLEMENTARES

··-- --·- . --

Atividade Econômica:

--- -------- __

,.

Com+rcio atacadista de m+quinas, aparelhos e equip

l°D~~~--;;;·'i'~';~-rição Estadual:....i 12;02/2~2t . . . . . ,. .,,,. ._,"'". , ·

----

Usuário

~-É;~ ";"-'""'"'"'''r'···

Data desta Situação Cadastral:
' .. e,,--,,

•"""",

!Condição: i MICROEMPRESA

F""

·""'"'

"'='"

12/02/2020
, - ""-~-'-"''c,,,,,_j

0-, --=~"~~~"~"·'·"'-'-"'""'--'-''=""= = = · ,

Observações:

( ,,

''

"'''''

''

Regime de Apuração de ICMS:

'

SIMPLES NACIONAL

Observações:Os dados acima são baseados em lriformações existerites na base de dados da Sefaz-Bahla e demonstra a situação cadastral
do contribuinte nesta data.

___.,.,

},

~

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

).J

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCIB

'

-J

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos do-~~mentos

'--<;;,·:<.

0

arq~i~~-~~~

n:~~- Junta Comercial e são vig7~tes na data de sua ~:~,dição.

·--<--

Nome Empresarial

COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MEOICOS EIRELI

Naiureza Jurídica:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
CNPJ

NIRE{sede)

29600469292

35.796.806/0001" 12

Arauivamento do ato
Consfüuitívo
16/12/2019

Inicio da atividade
16/1212019

Endereco:
AVENIDA VITORIA DA CONQUISTA, 192, CENTRO, BARRA DO CHOÇA, BA- CEP: 45120000

·PORTE
- -~$100,000.00
Microempresa

CEM MIL REAIS

xxxxxx

Capital integralizado:

R$ 100,000.00
CEM MIL REAIS

Norne/CPF
KARLENE SANTOS PORTO

Cond ./Administrador

Inicio de mandato

Término do mandato

SÓCIO I ADMINISTRADOR

xxxxxx

XXJXXJXXXX

010 174.045-00
,. ÚLTIMO ARQUIVAMi:NTO
ioata

Número

11110212020

97949068

'

iAto.

REGISTRO ATIVO

Sem Status

002-ALTERAÇÃO
021 -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CNPJ:

'

XXXXXX

SALVADOR - BA, 18 de Fevereiro c!e 2020

TJANA REGI LA M G DE ARAÚJO

página: 212

204686032
Ili 111111111111111111111111111111111
CONTROLE· 55.103.069.026.52 CPF SOLICITANTE: 040 140.165-55 NIRE: 29600469292 Emitida: 18l0212fl20- CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http·/lregin.juceb.ba.gov.brlregin.ba/telavalidadocs.aspx
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

YÁLIDAEM TODO O T_@RIJ:()RiO N/.CIONJ:1.L

Jt. :C/~t;:.'.::\\;,: /'. \(~~;..:s~1r)\~l~u1
NÃO PLASTl FICAR

12.011.891-28

20-11-2017
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KARLENE SANTOS PORTO
l'\U,\Çf\ü

ANTONIO CARLOS SANTOS
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C.CAS. CM VITÓRIA OA CONQUISTA BA DS
1º OFÍCIO LV 024 FL 242 RT 10115
010.174.045-00
PIS
13068683067
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COMP~GV/,CITl; OE INSCRIÇÃO t !J~ s:T:J.i.r,ÃO CADl<SrnAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra!
Cidadão,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Juiídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua

atualização cadastral.
A iriformação sobre o porte que consta neste cornprovarite é a declarada pelo contribuinte.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

/

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

I

NUME~O '1E •NSCRll"'(l
JO. 796.~0S/0001-12
MATRIZ

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAOTDATADEA.,,.Rl:JRA
CADASTRAL
1s11212019

No,,e ªMPRCSA
COM SAUDE COMERCIO E MAI\IUTEI\ICAO OE ARTIGOS MEDICOS ElREll
IITULO 00 <STABElECl.,,NTO (NOMS DE F!-"iASIA'
COM SAUDE

1

l~t"

1

C00"3ô E OS=o;AO DA A"MDA!k ECONÔMICA ?a!NCIAAI.
#.64-B--OO - Comón:io alaoadi,,e, de máquinas, ap.arelhos e equipame,:,tos par.1 UM edonto-médioo-hospitolar, partes o
peças

DAS"""'º'º'"

CTJOIGo E DESCRIC,O
EcoNoMCl<S SfflJ"""""-S
2S.22"1-0D - Fabncaçii<> ~e periféricos para equipamontos de informática
26.60--4--!IO • Fabricaç~o de áp_•nalhos olotromO<lieos e eletroterapétlticos e eqoipamentos do m-adiaçiio
31.02-1-00 - Fabnc>çao de moveis com predomtrumcia de metal
32.50-7:01 - Fabricação do Instrumentos não-eletrónicos e u!ensilios par, u,;o médico. cinlC!Jico, odontológico e de
lab«•tono
33_1S-t-D2 - Màe.utonç~o • reporação de aparelhos e instn.amentos oe medida, toste e controle
30.12-1-03 - Mamnonç~o e reparaçóo de ap_a,-.,l~os eletrnméd;cos e olettote,..pãtltlcos o equipamentos de ,rraoieção
33.14-7-10 • Momrtenoao • ,ef>.OraÇ~O do maqu:nas e equipamentos pa.-a uso gera/ não espeo<ficados ante,ionnen!e
Jõ.1~.S-<lO - Mamrtenção e rep.ara.çaô rle equipamentos e produtos não espeoijicodos anteriomiente
33_21-D-<lO - Instalação de máqurnas e equipomentüs industriais
45. 11-1--01. Comémio a va...,jo do àutom6vois. camionetas e utilitários novos
46.19-2-00 - Rep~sentant•• éomorciais • a~ontes do oom.árcio de mon:adôrias em gorai não cspee<alizado
46-42-7.01 - Comercio ataoad,sla <ic artigos do vestuário e acessórios, exceto pcofissionais e de seg~ronça
A6Â2-7.02 - Cotn<,'º!º atacad,s!a do rnupas e aees,;órios para uso profiss;anal e de segur,,nço do trabalho
46 45-1-<l! - Com:rcio atacadista de ,nstrurruantos e mate,iais para uso médico, cinlrg"-o, hMpi!al~r" de laboratórios
4-il.4ó-1-0, - Comermo ataoadlsta de pmdutos odontológicos
#.47-l.l.01 - Comércio ataeadista de artigos de oscrttório e d• papelaria
46.4S--l--01 - comércio atacadosta do oq~ipamcntôs elétricos de uso pessoal e domés!,Cô
4&.49-4-<l2 - Comorcio atacadista de aparelhos oletrõnieos de uso pessoal e doméstico
#.4-\l-4-04 - Comérnio atsc.adõsta de móveis e artõgos de colchoaria
46 4S-4--05 - Corné,cio ataoadista de artigos de tapeçar,,,; P•,..iana• e oorfin•s
C,OOIGO 'n.sca,ç/\0 0A NsTUaoZI< .>UOIGICà
230-5 • Empresa Individual de Responsaoi!idade lõm;t,da (de Natureoa Empres.iiri
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1
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MCN<C,PIO
: BARRA DO CHOCA

1

1

1

1SNDSSEÇQ Et.STRÔNtOO
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Aprovado pela Instrução Normativa RFEl n• 1.863, de 27 de dezembrn de 2013.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE

OE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITIJAÇÃOI 1611212019
M,AoeA8ERTURA
CADASTRAL

OS lNSCRIÇSO

3ó.79õ.80El/OOD1-1 2

MATf<IZ

NOME EMPRSSAR"1.

COM SAUOE COMERCIO E MAr.lUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
COut<lO E DESCRlÇAO IJJ\5ATIW>All"-' ECO«<J

-

OSECUNOAAIAS

46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-0B • Comér,;jo ,,iaeadista de produt<>s de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-99 • C,,mércio atacad;st., de outros equipamentos e artigc,s de uso pessoal e domésl<eo não especificados
anteriormente
4õ.51-<i-ll1 - Comércio atacadista de equipamentus de inrormótlca
46.õa--3-99 - Comércio ataoadtsta de outras m.áqutnas e equipament<>s não especificado,; antenormente; partes e peças
46.79-9-99 - C<>mércio atacadlsta de materiais de eonslrução em geral
47.42--3-llO. Com~rcio vor,,jista de material elétrioo
47.S1-2-ll1 • Coméroio varojist.a ospeeiali,ado do equipamentos e su~rimentos de infonmitiea
47,52-1-llO. Comóroio varejista e<,pecializado de equipamentos de telefonra e comunicação
47.53-9-llO. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comó...,io varejista de thOVois
47.5.t.7-ll2 - Comércio vorejlsta de artigos de colchóaria
47.55--õ-lll - Cómén:io var,,j>ata do tecidos
47.55-5-02 • Comercio var,,j,sta de artigos de armarinho
47.55-5-03 • Comer<io varejista de artigos de cama, mesa o banho
47.Sõ--3-00 • Camé,d<> varoJista especializado do instrumentos musicais • àOe5sóric,s
47.51.0-03 • Comé.-.,10 vare1ista de artigos de papelaria
47.6J-<i-ll1 • C,mércto varejista de brinquedos• alligos recreativos
47.0J-<i-ll2. Comercio varejista de artigos esportivos
'
47.71-7-01 • Comérc,o van,jisla de produtos farntacéutioos, sem manipulação de fónnulas
GODIGO S OJãSCR '

"'-""TURUA J'-"'•Olç>

230-S - ~mP"'"ª Individual de Respon.,.bilidade Limitada [de r.atureza Emp,.,sáoi

1~~:~~~ DA CONQUISTA

1

1

l

I'"

6AJ~5TRITO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
coMrnOVANTE tlE INSCil.lÇÃú E DE WUAÇÃl.l CADASTRAL

'

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

"""'"" OC ;NSCRI

J5.796.~U6JOOIJ1-12

!

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO!
CADASTRAL
i

~;~~~;RTu""

11 "º~'
COM """"ª"''""'SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIREU
COO,GO

.sCRIÇAO DAS ATMul-OES EaCONOMJCAS 5
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47 .n+-00 - co.,,.;ro,o _,.,-.,jist.a do oosméticos, produtos do porfumarta e dê ~igioM possoal
47.73-J-OO. Coméceio varojjsta de artigos rnédioos ê ortopédjcos
47.81-4-00 • comé,cio varej,sta de artigos do vestuário e soesoório•
47.89.0-0S • Comérc;o varejista dê produtos s:rnearrtes domlssanLtários
47.8'>-0--07 -Coméroio varejista dê equipamentos para esoritóM
49.30-2-01 -Transport<! rndoviilrio de carga, exceto produtos pooigosos e mudanças, municipal.
49.30-2--02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, lnterêStadual e
internacional
71.12--0--00 - S""'iços cio ongenharia
77.29-2--03 - Aluguel de material moedtco
95.11-S-OO • Reparação e manutençilo dê computadores e de equipamentos periferie<>s
95.29-1--05 - Reparação <I• artigos do mobiljário
96.01-7.0a -Toalhe;ros
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DD CHOCA
PRAÇA DO COMÉRCIO, 451 - CENTRO
BARRA DO CHOÇA - 8A - CEP: 45120-00C

Alvará
DE LICENÇA

00060/ 2020

11'1 "

:1" }._,

J_,,

""'LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCAUZAÇÃ
NOMEIRAl.M SOCtAL

COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS

l

l

NOME FANTASIA

COM SAUOE

ENDEREÇO
AVN VITORIA DA CONQUISTA { BARRA 00 CHOCA) 160 ESQUINA CENTRO •
BARRA 00 CHOÇA • SA
ATI\/lOAOE PRINCiPAl

CNAE- COMÉRCIO ATACADISTA OE MÁQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMÉDICOHOSPITALAR;
ATI\IIIJAOES SECUNOÁRIII.S
002ó2Z100 CN/1.E ·fAB!<ICAÇÃOOE l'ffllffR!GOS PARAEQUIPM'll=NTOS OE lNFORMÁTICA

OOMS0400 CNAE • FABR!CAÇAO OiãJ\PARELHOS E!.ErROMliD!C<lS E EUãTROTERAPêuTiCOS E
EQUIPAll'ENTos OE !Rf!ADlAÇAO
003102'1 00 CNAE • fASFUCAÇAO Clã MÓYEIS COM PREOOMINÃNC!AOE METAL

003250701 CNAÉ • FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS NAOELETRÔNICOS E UTENSILIOS PARA USO
f,Hlo=. CIRÚRGICO, ooonroLÓGICO E DE LABORATÓRIO
003J12102 CNAE • MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E iNSTRUli!E!lll'OS DE MEDIDA, TESTE
E CONTROLE
oo:l312103CWI.E Mru\EUTENÇAO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMlro!OQG E

INSCRIÇÃO

1CAD. ECONôMfCO

Côv!OO CONTRIBUINTE

004664800

rPF/CNPJ

0222026

35. 796.806/0001-12

ESTABELECIMENTO EM CONFORMIDADE COM P
LEI MUNICIPAL Nº 286 DE 28 DE ABRIL DE 201!:
"COMBATE AO TRABALHO INFANTIL"
RESTRIÇÕES

DATA EMlssAC

VAUDADE

31/1

17/01/2020
CARLOS

1

í L:

~ - /

;;,

~

~

;:;

Autenticação Olgital Código: 121891208203l4!12D489(1-1

e::;~~t~~:::1!~::1.!6
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Selo Digital Tipo Normal C: AKl4~12-LNTV;
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Cartório Azevêdo Bastos

m

A<. P,es;a.,,te Epétáoio =•oa -11'0
Ba'"o dos Eotado, ,30,oP<,= - P8

--··--.......

("31 :i:>44-S404 - o,rn,rio@.,.•a.dobal>to ... ot.l>,

~,

~

~

Bel. Vá!t,or

.

da c.,,raf<ánth

~

13/08/2020

https:/lapi.autdigital.azevedobaslos.not.brldeclaracao/121891208203348204890

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.no1. br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

..

.,_,_;...:.)
'');

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc..
1

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na
refenda sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da
Paraíba, foi instrl:uído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por el(emplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Seiventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https:/lcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-dlgitall
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COM SAUDE COMERCIO E
MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICO$ EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIREL! a responsabilidade, única e
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13108/2020 07:18:47 (hora local) atravês do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus§§ 1º e 2º da MP 220012001, como tambêm, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COM SAUOE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS
MEDICOS EIRELl ou ao Cartóílo pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site ht!Qs:1/au!digital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 121891208203348204890-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935194, Lei Federal nº 10.40612002, Medida Provisória nº 220012001, Lei Federal nº 13.10512015, Lei
Estadual nº 8.72112008. Lei Estadual nº 10.13212013 e Provimento CGJ Nº 00312014.
O referido é verdade, dou fê.
CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b759e529da1 7081 e248c361 eb1 cdb964636229a5652a921 b92411 a8a0435a92385389deàedd88ea 716916148b
(
47 ce097 eab2b6bce20603d512008b617 4060afa5
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/08/2020 às 17:00) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CNPJ nº 35.796.806/0001-12.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http:1/divulqacandcontas.tstltJ§j)r/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
5F34.4ASE.E217.B430 no seguinte endereço: https:/!www.cnj.jus.br/improbidade adm/autenticar certidao.php

(;, .1J•·

~:\

Gerado em: 12/08/2020 as 17:00:30

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Página 1/1

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/08/2020 às 17:00) NÃO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CNPJ nº 35.796.806/0001-12.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em

hllir/ldivu!gacandconta.§:.ls-ª-d.ill,.b[L

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
SF34.4A5E.E217.B430 no seguinte endereço: https:!Jwww.cnj.jus.Qrf.im.grnbidade adm/autenticar

Gerado em: 12108/2020 as 17:00:30

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

ç.§!1.i.9.ª"QJIDQ.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS
MEDICOS EIRELI
CPF/CNPJ: 35.796.806/0001-12

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judi~_,l_l. J \/

V

I!
'
_;,,--- ',
--:-

',

V

Certidão emitida às 17:02:54 do dia 12/08/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das infonnações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https :/!contas.tcu.gov .br/ords/f?p=!N AB JL ITA DO :5
Código de controle da certidão: 9Jl2l20820170254
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ALVARÁ
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~020 1 N2 PRONTUARIO: 064 1
_

VALIDADE

31...c__./12/20~~---

_ _ _ _ _J__
1 __

---~

---O (a) Secrel/mo (a) Municipal de Saúde de Barra do Choça -

1

1

-----1
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acordo com a Legislação Sanrtária e confonne Processo o·

1---

Beffl!I

.

1 Concede alvará de Funcionamento, a (o)

...

COM SAÚDE

.

""
Razão Social COM SAÜDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ART. Ml!DICOIU!IREU

1

Responsável Legal: KARLENE SANTOS PORTO
Responsável Técnico: KARLENE SANTOS PORTO CREA-BA 0519142594
CNPJ/CPF: 35.796.806/0001-12
Endereço AV VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº192

Bairro: CENTRO

Município: BARRA DO CHOÇA • BA

Í Data: 23101/2020
Observações:

:
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1

'
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/
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• LICENÇA INICIAL
• EXERCICIO: 2020
• 48.64-8-00· COMÉRCIO ATACADISTA OE MAQUINAS, APAREUIOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
OOONTO·MÉOICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS(NÃO DISPENSADA)

• VALOR PAGO: 339,03 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TR~ CENTAVOS)
• N' 00 DAM: 31 O .ll.

Scanned with CamScanner

07/07/2020

htt~s:/lapi.autdígital.azevedobastos.not.brldeclaracao/121890707204109561764

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PS
Tel.. (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.nol.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
o Bel. Válber A:zevêdo de Miranda Cava!canti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc•..
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digita!' ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e F¼egislral no Estado da
Paraíba, foi instituldo pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro. composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb,jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que. na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COM SAUDE COMERCIO E
MANUTENCAO DE ARTIGOS MED!COS EIREL! tinha posse de um documento com as mesmas caracterlslicas que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI a responsabilidade, única e
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/07/2020 20:11:13 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 1Oº e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS
MEDlCOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httgs:f/au!digital.azevedobastos.nol.br e informe o Código de Consulta desta
Dectaraçào.
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.
'Código de Autenticação Digital: 121890707204109561764-1
'Legislações Vigentes: lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL

00005b 1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf4ecl2bb18ab1 dcf2c9e7d333e3f50e9fdcc36abee27db 772a843dd 1a 13112a9865946052ac4a3cf1 a67945fa641
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Prefeitura Municipal de Barra do Choça
PRAÇA DO COMÉRCIO. 451
CENTRO- BARRADO CHOÇA- BA

CEP: 45120--000

CNPJ: 13.906.789/0001-96

1C/\
. :
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000168/2020.E

Nome/Razão Social:

COM SAÚDE COMERCIO E MANUTENÇÃO OE ARTIGOS MEDICOS EIRELI

Nome Fantasia:

COM SAUOE

Inscrição Municipal:

0222026

Endereço:

RUA AVENIDA VITORIA DA CONQUISTA, 192

CPF/CNPJ: 35.796.806/0001-12

CENTRO BARRA DO CHOÇA - BA

CEP: 45120-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE, É

CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS

TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:
******hHHH************************************H*Ud***********************************************************************"*************
***************************H*******************************************************************************************"'*********************
***************"***************************************************************************************************************************"*d
d****************************************************************************************************************************

Esta certidão foi emitida em ___1~0~/0~8~/=2~0=2~0___ com base no Códlgo Tributário Municipal.
Certidão válida até: 09/10/2020
Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.
Código de controle desta certidão: 7600005055731000000254060000168202008102

( · . / i/1(
/

,! _/

--v_::_.~/V
______ ,- :'1·'

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://barradochoca.saatrLcom.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em 12/08/2020 às 06:48:15

Emissão: 12/08/2020 07:08

GOVERNO DOESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código
Tr_i~utário do Estado da Bahia)

Certidão N°· 20202299864

RAZÃO SOCIAL

CO.M SAliDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDIC
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

35.796.806/0001-12

165.435.045

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

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 12/08/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDERE~O http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do earÍão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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2/10/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal clo Brasii
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

'. .
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIV~·'-::-f
DA UNIÃO
-{
Nome: COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICO$ EIRELI
CNPJ: 35.796.806/0001-12
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários admínistrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nª 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:25 do dia 10/02/202.'J <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2020.
Código de controle da certidão: C7F7.774C.BE2B.2DES
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

áf,11

htlps://servicos. recerta. fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao

15/10/2020
BRASIL
[lfTTPS:1/GOV,BR)

Relação das certidões emitidas por data de validade
CNPJ: 35.796.806/0001-12- COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/09/2020 a 16/09/2020
,O

Cód!go de controle
OF7.774C.BE2B.2DES

Tipo
Negativa

Data-Hora
emissão
10/02/2020
10:31:25

Data de

Situação

,1 ,-~

~ndavia

,·)

F

validade
08/08/2020

L

',/

Válida
Prorrogada
até

(/Servicos/certidaointernet/Pj/Consllltar/Ert1itéSégund

06/12/2020
2B23.7E74.FBF5.1 BAS

Negativa

22/01/2020
17:43:19

2010712020

Válida

Prorrogada
até

(!Servitos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegunc

17/11/2020
0916.5CE1 .3630.BF3C

Negativa

18/12/2019
07:57:25

15/06/2020

Expír;:ida
Prorrogada

até

(!Servico5/cert1d.:io internet/PJ/Consultar /Emite Segund,c

13/10/2020

~'.;~~:~~;;rl~i~l~:;;O~.·
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hllps:!/servicos.recei!a.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Com,L1i!ar/Re1acaoCertidao
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.12/0812020

BRASIL

Confirmação de Autenticidade da Certidão

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais

Confirmação de Autenticidade das Certidões

:>''(.).:--'

CERTIDÃO
- _, ·:;
_y

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 35.796.806/0001-12
Data da Emissão : 10/02/2020

Hora da Emissão : 10:31:25
Código de Controle da Certidão

C7F7.774C.BE2B.2DE5

Tipo da Certidão : Negativa
Certidão Negativa emitida em 10/02/2020. com validade até 06/12/2020, considerando prorrogação de sua
validade pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 {DOU
14/07/2020).

[}>éQlna Antenorl

.
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'\'·i

(1 ) ,\ ',
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servicos. receita. fazenda.gov. br/Serv1cos/cert1dao/certautiCndConjun!a/ConfirmaAutenticResultado.asp
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Consulte: Regularidade do Empregador

31108/2020

'-/olt:J.t

CAIXA

CAIXA ECONÓ\\MCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição:

35.796.806/0001-12

Razão Social:COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIG

Endereço:

AVENIDA VITORIA DA CONQUISTA 192 /CENTRO/ BARRA DO CHOCA/
BA / 45120-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitds referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

'1 ,·.
i~ - ' ~ \' _,

V

Validade:21/08/2020 a 19/09/2020

'

,('

,·

1

.

'

'

.

'

Certificação Número: 2020082104471918814318
Informação obtida em 31/08/2020 15:58:07
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https:lfccnsulla-crLcaixa. gov.br/consullacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

li
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30108/2020

004411825

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL

-'),'.!·-~

:,,.J-·

\--/

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

CERTIDÃO N°: 004411825
A autenticidade desta certidão poderá ser
(http;llesaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

FOLHA: 1/1
confirmada

pela

internet

no

site

do

Tribunal

de

Justiça

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos civeis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 30/08/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
COM SAUDE COM E MUNUT DE ARTIGOS MEDICO$ ElRELI,, portador do CNPJ: 35.796.806/0001-12,
estabelecida na AV. VITORIA DA CONQUISTA, 192, CENTRO, CEP: 45120-000, Barra Do Choca - BA. **~
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, domingo, 30 de agosto de 2020.

PEDIDO Nº:

004411825
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.796.806/0001-12
Certidão nº: 19890995/2020
Expedição: 12/08/2020, às 07:14:45
validade: 07/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da-data
de sua expedição.
Certifica-se que COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS
EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)'
inscrito (a) no CNPJ sob o nº
35.796.806/0001-12, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à datp da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior .do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
//~,,
Certidão emitida gratuitamente.
{ /[ / \ i .

r:

~--- \

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Período: 16112Í2"J11! s e111212019
'~,, 'Livro; Oõ01~olha: 0001

LIVRO

.'.''"t

DIÁRIO

•

TERMO DE ABERTURA
Con!ém nte hvm nr. 0001. 0004 folhas, numerild~s clclroni~amcn!e e segui<.lamente do nr. 0001 ao nr.

0004 e servira para os lmwamcnlos

da:;

operações prôprirc; do estabckcimento do contríbumtc nbftixo

de.se rim:
COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇ,\O DE ARTIGOS MÉDICOS

ElRELI
D>den,çc,.

Avenida VITORIA DA CONQUISTA, !92

Complomco.o •.

Barra do Cho~a
4S.120-000

CEP ••

CENTRO
BA
Registrado na Junta Comercial , 2960046\1292

Dai• doRegiitro ..

!6/12'20]9

b,c,;ç&, t$ta<lua1.

165-<:350-15
00222026

C:-SPJ

35. 796,806/0001- l 2

En7,1Jf!men!o Exercido Soêial : j J/12120 ! 9

Darra do Checa (HA). 16 de deztmbro de 201')

1

KARLENE SANTOS PORTO

Titular
erra oW./74.045·0/J

1, 1 ,
---..++-t .

CJ(
,

d

I ' \/

"

;t
1

'

'

D,CMA,'~.:
CRC: !•DI\-0IOOJ6/Q.J -C~11B.dw
CPf: 089.91J.40541

/4~

lPS

Digitalizado com CamScanner

'

Livro: ooo;tFolha: 0002
Periodo:"161"1.212019 a
,. " ' ' ,
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Conta

Histórico

Ctasslficação

C-llX.\

'
""

VALOR REF. 11'TIGRAUZ.AÇÃO DE CAPITAL REG. SO!l O N" 1%00~6~292
CAPJT,J,l, SOOAL

U.01.001.001

VALOR REE !NTH<RALJZAÇÃO DE CAPITAL REG. SOB O N" 296DO 1692n

Documento

Data

Código

Ll.f\1.001.00J

Débitd ,

' '

'

1 .",

Crédito

lOOJ)00,00

l(>.1!211()/9

100.000,00

!611212019
100.000,00

16/12/1019

J00.000,00
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hARLENE SANTOS PORTO

Titl.l!ar
CJ'F: 0!0.174.0.15--00

'114

4

DAGMI\R P ~ ! L

CPF: 0&9.913.405-04

--W
.

i

Digitalizado com CamScanner

Livro: 0001 F~II)~:, 0003 l
Periodo: ,3.1/nJ2019

..... •

LAIIÇO PAT~lMONIAL
is expressos em Reais (RS)

'(" < ' ,, ' ';.

•

1
j.nwo

100.oro,(Kl

'

100.\lOll,üíl

rmcn,A-.;TF.

1!10.00ll,Oll

D!S!'OXÍ\H
BEXS ;\lJ.\lER\.RlOS
C'MX-\

•

~

rASSJVO

, 1~.000.00
100.000,00

f'ATill.\lÕNlO l,!QlJIDO

l00.000,0i}

CAPITAi. SOCIAL

IOO.UilO,Oú

CAPITAL SUJISCRITO

100.000,00

100 000,00

CAPITAL SOCJ/\L

I00.000,0{)

,~<l

KARLENE SANTOS PORTO
Titular
CPF: 010.174.045-00

AGMAR PEDR SILVA"f1.
C C: l-BA-010036/O-1 - Contador
CPF: 089.913.405---04

@
Digitalizado com CamScannei

( o- . . . .

ICOS 51RELI

Per!odo: t4Hi12019 i1 Ot/:21201 9
;Urry 0061,Fol!-.o~ 0004

......
•• • •
.' , . '' ~·.

DIÁRIO

TERMO DE ENCERRAMENTO

'

('(lnlcm C$!C hrni nr. 00-01, 0004 ío!h3S, 11u111crnJns ddtoulcnnu:ntc e ~cguidnmcnt~ do nr. 0001 no nr.
0004 e ;erv1rnm para os lnnçnme11tos das ,,r,ernç('!es pniptias do cstalwlllcltncrllo, no porlodo de
!(,/12/:::019 a 31112/:.0!9, do CTinUibmntc nb.1.ho dcscrilo:

. : COM SAÚDÉ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO D!! ARTIGOS MÉDICOS

· EIREU
: Avenida VITORIA DA CONQUISTA, !92

./
Cid.dr

B.'lml do Choça

CEP

45.120-000

Boim,.

·" · ... ; CENTRO

Estado ••.•

JUNTA COME
ESTADO D

. .. ; BA

Rcgimll<i<> nai=ta Comercial , 29600469292
Om do Rci;isno.

EM

os

16112/2019
)654350-45

lnmição Municipol.

CNPJ.

: 00222026
· · · ... ; 35.796.806/000/-12

Bru:,a do Choca (BA). 3 ! de de

~i~ANl~fc;J;;..
Tiudor

CPF: OID.!74.ü4S•OO

mbro de 20 19

1
~¼~·
tlAGMAk. rt!D

S!LV';!!;,

l-BA•OlOO)N().j. C(ll\ht<k,.

CPF; 0&9.!> n 405•04

Digitalizado com CamScanner

12/04/2020

htlps://autd1gital.azevedobastos.t'lot.brlhome1comprovante/121890904201016520402

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA[BA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CML OE NASCIMENTO E ÓB1TOS E PRl'{ATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA
Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joâo Pessoa PB
Tel.. (83) 3244-5404 1 Fax: (83) 3244-5484
http://wwH.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
o Bel. Válber .A.zevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuiçâo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joâo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc..
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Es!ado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editc:.i o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserçâc de um código em todos os
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçâo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC12345X1XZ) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa.Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site de Tribunal de Justiça do Estado da Para!ba, endereço hllp:/lcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COM SAUDE COMERCIO E
MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO OE ARTIGOS MEDICOS EIRELI a responsabilidade, única e
exdusiva,-pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/04/2020 11:05:25 (hora local) alraVés do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, corno também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS
MEDICOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato. acesse o site httgs·//autd1gital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Oeclaraçâo: 1499231
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site o1té 09/04/2021 15:03:40 (hora loca!).
'Código de Autenticaçâo Digital: 121890904201016520402-1 a 121890904201016520402--4
~Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº '10.40612002, Medida Provisória nº 220012001, Lei Federal/n'i" 13.105/2015, Lei
t:stadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.13212013 e Provimento CGJ N° 003/2014,
.~
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o referido e verdade, dou fé.
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https://autdigital.azevedobastos.nc!.br/home/cornprovante/121890904201016520402
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15/06/2020

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
··,.

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

') i ''.i,._,

i~/-

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME ................. : DAGMAR PEDRO SILVA
REGISTRO .......... · BA-010036/O-5
CATEGORIA,,,,,,,, · CONTADOR
CPF.................... 089.913.405-04

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

A falsificação deste documento coristitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respe2tiva ação Penal.

Emissão: BAHIA, 15/06/2020 as 16:08:03.
Válido até: 13/09/2020.
Código de Controle: 467103.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.
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PREFEITl:RA Mli"ilCIPAL DE CAETANOS
SECRETARIA ~1!.INlCIPAL DA SAÚDE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉC~ICA
/
Dedaran10s pum fins de habilitação em processos licitm6rios, que a Empresa COM SAÚDE
Crnv1ERC!O E /l.1ANUTF"-:ÇAO DE ART!GOS MÉDJCOS ElRELI, situada na AV. Vitória Da
Conqmsta, ~_., !92, Bairro Centro, na cidade de Barra do Choça - BA, instTÍla no CNPJ sob o nc
35.7%.806/0001-12. forneceu a esta Instituli;ão -- Fundo \fonicipal de Saúde _de Caetanos - 8,\.

inserira no CNPJ sob n'' 12.646.157/UOOI-78. móveis hospitalares.
Jnfom1amos que tais fnmecimcntos ocorreu de fornia satisfotóna, sempre cumprinúo o pmw
de entrega, quantidade, qualidade e garantia dos produ!Os. inexiMindo.- até a presente data, 1egistros
neg:,J:;·os qu~' comprometer:1m o fot11ecunen10 dos mesmos.

Atenciosamente,

Caetanos, 07 de Julho de 2020.

.IAM!LLI BRITO DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Saúde

,.

•"

1'1E;EL8.'- C:L~:C:PAL DE

CORRENTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORRENTINA
Rua da Barragem, 12 - Centro
Fone(Fax): (77) 3488 - 2021
CNPJ 11.392190.0001-56
sa ude@corre ntina .ba. gov. br
e;!,'

•//ui

:

:,:..,

{
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Saúde de CORRENTINA pessoa jurídirn de direito público
interno. com sede administrativa na Rua da Barragem, 12, Centro, Correntina, 13ahia, inscrita no
CNPJ/MF sob n" l l .392.l90/0001-56, neste ato representada pm sua Secretária Municipal de

Saúde, Declara para os devidos fins que a empresa COM SAÚDE COMÉ:RC!O E
!\lANLTENÇi.O DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI com Sede na Avenida Vitória da
Conquista, nº 192, Centro - Barra do Choca - Bahia, CEP: 46.100-00, inscrita no CNP J sob n"
35.796.806/0001-12, forneceu Carro Maca Padiola com Colchão- Pintura Epoxi, Carro Maca
para transferência Leito em lnox_Pintura Epoxi, Purificador de água, Ar Condicionado Split
conforme

dispensa

DISPENSA

DE

LICJT AÇÃO

N"

020i2020

disponível

em

http://www.correntina.ba.io.org.br/diarioOfícial/download/2 19/4 157/0.
Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as
nbrígaçõcs assumidas.
Validade !ndcíinida.
'
!,:

Correntina/BA, 06 de Julho de 2020.
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ENDEREÇO; RUA FRANCISCO LEAO 277
SAIRRO: sion CEP: 36404310 - CONSELHEIRO lAFAIETE/MG

CNPJ: 3).275.005/0001-SO
PROCESSO: 253Sl.178290/20;G·07 AUTORIZ/MS: 17Ll097W/93 (8 19766 8)
ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: CORRElATOS

EMPRESA: MINAS SOlUCOES EM IMAGENS EIRELI
ENDEREÇO· RUA TcOFILO OTONI, N• 499 - SAlA 05

8AIRRO: crnTRO CEP: 35700007

SElE L.AGOA5/MG

CNPJ: 33.791.137/0001-60
PROCESSO: 25351.185076/2020-07 ALJTORIZ/MS. WWH17WL90H)()( (819781.9)
ATl\i1DADE/CLA55E

EMPRESA. TRANSPORTADORA AMERICANA lTDA
ENDERECO: AV DOMINGOS DE SOUZA MARQUES, 604
BAIRRO·· PARQUE ANHANGUERA CEP: 0510ó010
SÃO PAULD/SP

CNPJ. 43.244.631/0021-02
PROCESSO: 25351.185298/iOZD-11 AUTORIZ/MS: 4572HYU:6MW8 (8.19776.2)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR· CORRE_~_,_c_s_ __
EMPRESA, J.J D. TRANSPORTES RIO PRHO LTllA
<NDEREÇO· AV PCRCY GANDINI. 3785, SALA 01
BAIRRO; VILA TONINHO CEP. JS07700C - SÃO JOSÉ 00 RIO PRETO/SP
CNPJ: 04.408.294/0001-46
PROCESSO, 25351.169491/2020- 13 AU fORIZ/MS: P204LJ.26Z164 (8.197S8 11
Al IV IDADE/CLASSE
TRANSPORTAR CORRHATOS

!'MP RESA. VJHEN LOGÍST-,rn-c-rn-ANSPORH LTDA
H-IOERECO, RUA CAETITE N' SSO
BAIRRO: JARDIM CRUZEIRO CEP: 44024402 - FEIRA DE SANTANA/BA
CNPJ· 05 593.147/0009-03
PROCE½O 253S1.079S99/Wl0-1S AUTORIZ/MSc P61SX8147484 (8.19763.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR; CORRCLATOS

--EMPRESA: EXCEL MW PRODUTOS HOSPITALARES EIRHI
EI\IDrnEÇOc RUA JURUA NR 437
BAIRRO, GRAÇA CEP: Hl40020 - BElO HORIZONTE/MG
OJPJ; 33,764.881/0001-76
PROCESSO: 25351.195814/2020-16 AUTORIZ/MS: 5WHllWM7DM6H (8.19801.8)
ATIVIDADE/CLAS5€
ARMAZENAR, CORRELATOS
D15rnlBUIR· CORRéLATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPRESA· NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. MEDICO HOSPITAlARéS EIREU
ENDEREÇO. AV PERIMErnAl SUl 729, QUAqRA OS, wn: lO
BAIRRO, SETOR SU1. UPc TJGOOODD - PARAISO DO TOCANTINS/TO
CNPJc 29 4U 881/0001--04
PROCE'i50· 25351.19325S/1020-18 AUTORIZ/MS: MWX16YLMSZ1X (8.19802.1)
ATIVIDADl'./CLASSE
ARMAZENAR, CORRElATOS
DISTRIBUIR· CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EMPR[SA NOVA DENTA!. CIREU
ENDEREÇO: R ABDO FEUPE 276
BAIRRO; ANO BOM CEPc 27323000 - BARRA MANSA/RI
CNPJ: 22 810 1S7/0001-15
PROCCSSO, 253Sl.17ll426/202G-22 AUTORIZ/MS: HW41H47HlW52 (R 1976(],6)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR, CORRELATOS
EMPRESA: YCH
IMPOR'IAOORA, EXPORTADORA E DISTRIBLJICAO OE PRODUTOS
lTOA
ENDEREÇO· A'I DOUTOR AtBERTO JACKSON BYINGTON, N• 1.435
BAIRRO. VllA MENCK CEPc 06273050 - OSASCO/SP
CNPJ 10.702.092/0001-05
PROCESSO: 25351.18S088/2020-23 AUTORIZ/MS: PWW9466l96W5 (8,19780.5)
Al l'IIOADC/ClASSE
ARMA/lNAR CORRELATOS
DISTRIBUIP· CORRELATOS
éXfEOIR· CORRELATOS
tMPÜRTAR CORRCLATOS
EMPRESA H, P. DE VASCONCElOS - ME
Er.D!cRé~O; RUA PADRE CICERO NO 424 SALA 02
OAIRRO· CENTRO CEPc 63010020 - JUAZélRO DO NORH/CE
CNPJ. 17.316.872/0úOl-47
PROCESSO: 25351178256/2020-24 AUTORIZ/MSc P2lMLOXH96M {3.19809.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR CORttéLATOS
DISTRIBUIR. CORRELATOS
EXPEDIR CORRClATOS
EMPRESA, COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUHNÇAO DE ARTIGOS MÉDICOS EIR[~I
ENDEREÇO: AV. VlfÓRIA DA CONQUISTA. 192
BAIRRO, CENTRO CEP: 45120000 - BARRA DO CHOÇA/BA
OJPJ: 35.7%806/0001-12
PROCESSO: 25351.193011/2020-27 AUlORIZ/MS: H8027H790MYY (g, 198ll4.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZHIAR. CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR; CORRELATOS
EMPRESA: GLOBUS BRASll HI TECfl COMERCIO DE EQUIPAMEcNTOS IMPORTACAO E
EXPORTACAO lTOA
ENDEREÇO: ROD
401. 5426 KM
SAlA 407 GLOCO JURERE B
401 SQUARE
CORPORAH
BAIRRO: Saco Gcande CEPc 88002005 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 13.480 805/0002-01
PROCESSO: 25351.197658/2010-28 ALJTORIZ/MS. P24l79HWX04H (8.19791.3)
ATIVIOAOE/CLASSE
AFíMAZEI\IAR; CORRELATOS
EXPcDIR. CORRELAlOS
!MPORTAR· CORRELATOS

se

EMPRESA; Él!NOYA COMERCIO E 5ERVIC05 DE ESTETICA EIRELI
~NDCREÇO, R TUIM 954
BAIRRO, VILA UBERABINHA CEP· 04514103 • SÃO PAUlO/SP
CNPJ: 26.237.583/0001-62
PROC~SSOc 25351.187566/2020-30 AlfTORIZ/MS LY7l0Y9H2628 (8.19771.4)
ATIVIOAOf/ClA55t

N• 61, segunda-feira, 30 de março de 2020

ARMAZENAR. CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR, CORREIATOS
EMPR~SAc RR COMERCIO DE PRODL'TOS fMMACElJTlCOS E HOSPITALARES lTDA
ENOEREÇOc R JOAO CAMARA. 545 - SAlA 08 CENTRO COMERCIAL
BAIRRO: NOVO ALEIXO UP: 69098165 - MANAUS/AM
~~~~E~fo:8~s6:ff.~~1il12020-31 AUTORIZ/MS; PK1722SL1YHS 18,19783.6)
ATIYIOADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR, CORRElATOS

---

COMERCtALIZAR: CORRElATOS

se

ISSN 1677-7042

·--------

EMPRESA FL BraSII Holdmg, Lo2tSt1ca ~ Transporte Ltda
ENDERSÇOc Av. Pa;ç;hoal_Thomeu, 1141 - Mod. 13 14, 15, H. 24, 25 - galpão 200
BAIRRO: Vila Nova Bonsuces,o CEP, 07175090 - GUARUlHOS/SP
CNPJ: 18 233.211/0034--06
PROCESSO, 25351.192520/2020·32 AUTORIZ/MS: S9010104H02X (819768.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR, CORRElATOS
EMPRESA: Shurtle Transportes, Logística e Tecnologia lTOA
ENDEREÇO; Rua Orlando Morta, 150 parte C quadra C
BAIRRO: Jardim Alvorada CEP: 06612<60 - JANDIRA/SP
CNPJ; 00.026 680/0001-12
PROCESSO· 25351.201457/2020·32 AL'TORIZ/MS; KPP60463ll7H7 (8.19790.0)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA; WRS HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES lTDA
ENDEREÇO: Rua Severiano Azevedo, n 14
BAIRRO, Cohama CEP; 65070530 - SM \.UÍS/MA
CNPJc 26.692.101/0001-64
PROCESSO e 25351.185103/2020-33 AUTORIZ/MS: 648123YW4HWL {8.19779 3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR; CORRt:LATOS
DISTRIBUIR; CORREI.ATOS
EXPEDIR. CORRELATOS
EMPRESA: Multllos Brasil S.A.
ENDEREÇO; Rua Cyrn Con-eia Pereira, 2400
BAIRRO· Cidade Industrial CEP; 81460050 - CURITIBA/PR
CNPJ: 60.526.977/0200-B
PROCESSO; 25351.178342/2020-37 AUTORIZ/MS· l0736M88Y60M {8.19778.ú)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR· CORRElATOS
EMPRéSA· Fl Brasil Holding, logística e Transporte Lida
!'NDEREÇO. Rua Soldado Hamilton Silva Costa. 58
BAIRRO, Pa,que Novo M,indo CEPc 02190901 - SÃO PAULO/SP
um. 18.B3.211/0lJ35-89
PROCESSO, 25351187982/2020-38 ALJTORIZ/MS, 59010104St2X (8.19769,9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR· CORREI.ATOS
EMPRESA: GR€GORIO E MACHADO lTDA
ENDEREÇO, QUADRA 103 Sl!l, AV. JUSCEllNO KUBITSCHEK, LOTE 41-A, ED. JK SUSINESS
CENTER, 13•, SALA 13D2
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEPc 7701S01i
PALMAS/TO
CNPJ· 30.981 531/0001-73
PROCESSO; 2S3st.J70'7S/2020-39 ALJTORIZ/MS; V2Ll6237YGY5 (8.197S9 O)
ATIVIMDE/ClASSE
ARMAZENAR, CORRELATOS
DISTRIBUIR, CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

~~imtb/~u~~~~gn~~ ~:e~~~~~;~s :a~RA

ES1E PROCESSO FOI DEFERIDO

L .I

SAÚDE lTOA

BAIRRO; CEP: _ CURlflBA/PR
CNPJ: 3S.GOl.928/0001-20
PROCE½O: 2S3Sl.178661/2020-42
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

'."
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EMPRESA: PAULISTA f.XPRE55 TRANSPORTES LTDA.
l'NDEREÇO: ESlrada ~o Caminho do Mar, 2.800 - Gal~ào
BAIRRO· Rio Gr-ande CEP: 09832140 - SÃO BERNARDO 00 CAMPO/SP
CNPJ, 74.289.034/0001-84
PROCESSO: 25351.185408/2020-45 ALJTORIZ/MS: 0934W731.S377 {8.19774.5)
ATIVIDADE/ClA55E
TRANSPOITTAR: CORRElATOS
EMPRESA. IMPERIO COMERCIO OE PRODlfTOS HOSPITAlARES EIRELI
ENDéREÇO: RUA PDNTALINA 487
BAIRRO, SANTO EUGENIO CEP: 79060540
CAMPO GRANDE/MS
OJPJ: 34.775.311/000\-44
PROCE,50; 25'!51.193016/2020-SO A\JTOHIZ/MS: OXM1M02l0522 (8.19803.5!
ATIVIOADC/CLAS.I~
ARMA2ENARc CORR~LAT05
DISTRIBUIR: CORRElATOS
OXPEDIR; CORRELATOS
EMPRESA, NSA DISTRIBLJIOORA DE MEDICAMENTOS EIREll
ENDEREÇO, Rua Mirian fécreira Castelo. n• 81
BAIRRO· Alvorada CEP: 29117530 - Vil.A 'IELHA/ES
CNPJ: 34.729.047/0001-02
PROnsso, 25351.196560/2020-53 AI.ITORIZ/MS: 59M12SLM624ll (8.19797.SI
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAlEI\IAR: CORRElATOS
DISTRIBUIR: CORRElATOS
EXPrnlR: CORRELATOS
EMPRESA· VCH
IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
LTOA
ENDEREÇO: RUA DOS EUCALIPTOS, N• l47. GALPAO 04 E 05 PARTE A
BAIRRO: CAPCI.A VELHA CEP: 83705320 • ARAUCÁRIA/PR
CNPJ: 10.702.l'.>92/0006--10
PROCE½O 2S35l.192968/202G-56 AUTORIZ/MS, PWW9466l26Y5 (8.19310.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMALENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR' CORRElATOS
D:PEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR, CORHElATOS
EMPReSA; STARMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS tTDA
ENDEREÇO: RUA PAULO URIO, N' 285

cc;;-:,c,c,c.,'"='="=·=·=·=•=·=·-·'··'·'"='=º=º="="c,c,c,c,,:.,:,,c,.,::--------------t'rn ',-----------.---.,-.-.-.-.-,-,-.-,.-,-.-.-,-,---,-,-,-,--,-,-.,,=,=.=-~,~Llc.o,/
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REPÚBLICA !"EDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos_not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

,--.------------- -------

ºTutelas
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC12345X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
atravês do site do Tribuna! de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COM SAUDE COMERCIO E
MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDlCOS ElRELI tinha posse de um documento cotTl as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cópia
autenticada. sendo da empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARUGOS MEDICO$ EIRELI a responsabilidade, única e
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1210412020 11:05:25 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10° e seus §§ 1º e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO OE ARTIGOS
MEOJCOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informaçôes mais detalhadas deste ato, acesse o Site httt)s://autdigital.azeveoobastos.noi.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1499231
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 09/04/202115:03:40 (hora local).
'Código de Autenticação Digital; 121890904201016520402, 1 a 121890904201016520402-4
'Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935194, Lei Federal nº 10.40612002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 1310512015 Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.13212013 e Provimento CGJ Nº 003/2014
·
'

.

O referido é verdade, dou fé.
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Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

16/09/2020

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
Nome da Empresa

66.000. 787/0001-08

CNPJ

/1

, WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
1.03.100-3

, Autorização

'

lmuno-Rápido COVID-19 lgG/lgM

Produto

0

MEDIDA CAUTELAR

Flltraí...
Apresentação/Modelo

REF 672200-R: 200 determinações: 1. Placa-teste: 200 unidades/ 2. Diluente de amostra: 8 x 4ml
REF 672010E-R: 1O determinações: 1. Placa-teste: 10 unidades/ 2. Diluente de amostra: 1 x 4 mi/ 3. Kit Acessórios
para coleta: 10 unidades (capilar/pipeta descartável)
REF 672020E-R: 20 determinaçôes: 1. Placa-teste: 20 unidades/ 2. Diluente de amostra: 1 x 4 mi/ 3. Kit
Acessórios para coleta: 20 unidades (capilar/pipeta descartável)
REF 672025E-R: 25 determinações: 1. Placa-teste: 25 unidades/ 2. Diluente de amostra: 1 x 4 mi/ 3. Kit Acessórios
para coleta: 25 unidades (capilar/pipeta descartável
REF 672040E-R: 40 determinaçôes: 1. Placa-teste: 40 unidades/ 2. Diluente de amostra: 2 x 4 mi/ 3. Kit
Acessórios para coleta: 40 unidades (capílar/pipeta descartável)
REF 672050E-R: 50 determinaçôes: 1. Placa-teste: 50 unidades/ 2. Diluente de amostra: 2 x 4 mi/ 3. Kit Acessórios
para coleta: 50 unidades (capilar/pipeta descartável)

-,/-

REF 672080E-R: 80 determinações: 1. Placa-teste: 80 unidades/ 2. Diluente de amostra 3 x 4
para coleta: 80 unidades (capilar/pipeta descartável)
/
·

mv ~(Kit Acessónos

j/
, //1/ ,,

REF 672200E-R: 200 determinações: 1. Placa-teste: 200 unidades/ 2. Diluente de àrfíostra: 8 x 4ml/ 3. Kit
Acessórios para coleta: 200 unidades (capilar/pipeta descartável)
REF E672025-R: 25 determinações: 5. Placa-teste: 25 unidades/ 6. Diluente de amostra: 1 x 4 mi/ 7. Kit Acessórios
para coleta: 25 unidades (capilar/pipeta descartável+ lanceta)
REF E672050E-R: 50 determinações: 5. Placa-teste: 50 unidades/ 6. Diluente de amostra: 2 x 4 mi/ 7. Kit
Acessórios para coleta: 50 unidades (capilar/pipeta descartável + lanceta)

({ i 1

1

2

Tipo de Arquivo

)}

Arquivos

https://consultas.anvisa.gov.br/#lsaude/25351304587202026/?numeroRegistro= 10310030208

Expediente, data e hora de
inclusão

"'

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sariitária

16/09/2020

ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM

Rotulagem_COVID-

19_Rev.01 .pdf
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO
USUÁRIO DO PRODUTO

Nome Técnico

CORONAVÍRUS

Registro

10310030208

Processo
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lmuno-Rápido COVID-19 lgG/lgM
Kit para determinação qualitatíva e diferencial de anticorpos lgG e lgM contra o Novo
Coronavírus (SARS-CoV-19), por imunocromatografia, em amostras de soro, plasma e
sangue total.
Uso profissional. Não automatizado.
Somente para uso diagnóstico in vitro.
REF 672010-R / 672010E-R: 10 Determinações (cassete)
REF 672020-R f 672020E-R: 20 Determinações (cassete)
REF 672025-R / 672025E-R: 25 Determinações (cassete)
REF 672040-R / 672040E-R: 40 Determinações (cassete)
REF 672050-R / 672050E-R: 50 Determinações (cassete)
REF 672080-R / 672080E-R: 80 Determinações (cassete)
REF 672200-R / 672200E-R: 200 Determinações (cassete)
REF E672025-R: 25 Determinações (cassete)
REF E672050E-R: 50 Determinações (cassete)
REF E672200E~R: 200 Determinações (cassete)

IMPORTÂNCIA CLÍNICA
Os coronavírus, um gênero da família Coronavlridae, foram identificados em
camundongos, ratos, galinhas, perus, suínos, cães, gatos, coelhos, cavalos, gado,
morcegos e humanos. Eles podem causar uma variedade de doenças desde
resfriados comuns até doenças graves, incluindo gastroenterites e doenças do trato
respiratório.
O novo Coronavírus foi detectado pela primeira vez na China em 2019, se espalhando
e alçando vários países de diferentes continentes rapidamente. O vírus foi
denominado "SARS-CoV-2" e a doença que causa foi denominada "Doença de
Coronavírus 2019", abreviada do inglês como "COVID-19".
Em geral, o COVID-19 é uma doença aguda simples e, muitas vezes, assintomática.
Contudo, ainda que menos comum, a doença pode evoluir para a forma grave
caracterizada por danos alveolares maciços e insuficiência respiratória progressiva. A
infecção é potencialmente mais perigosa para pessoas idosas, fumantes e portadores
de doenças respiratórias ou doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. O
COVID-19 pode ser mortal, alcançando uma taxa de mortalidade de 2% dos indivíduos
infectados.
Atualmente, os testes biomoleculares de PGR em tempo real, a imagem por
tomografia computadorizada (TC) e alguns parâmetros hematológicos são as
principais ferramentas para o diagnóstico clínico da infecção.
O teste de PGR em tempo real tornou-se o método de diagnóstico padrão atual para o
diagnóstico de COVID-19. Contudo, existem muitas limitações em sua realização, que
incluem desde um longo tempo para obtenção do resultado, laboratórios preparados e
especializados para desenvolvimento da técnica e possibilidade de resultados falsonegativos. Quando somadas, tais limitações tomam o PGR em tempo real inadequado
para triagem simples e rápida em campo, impedindo esforços eficazes de contenção
de surtos e consequente disseminação da doença.
O lmuno,.Rápido COVID-19 lgG/lgM da Wama é um kit para determinação rápida,
qualitativa e diferencial de anticorpos lgG e lgM contra Coronavírus (SARS-CoV-2),
por imunocromatografia, em amostras de soro, plasma e sangue total.
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PRINCÍPIO DO MÉTODO
Os anticorpos de classe lgG e lgM contra-COVl0-19, se presentes na amostra, se
ligam aos antígenos COVID-19 conjugados com ouro coloidal formando um complexo
antígeno-anticorpo marcado. Esse complexo migra por capilaridade pela membrana de
nitroce!u!ose da placa-teste e são capturados por anti-lgG e/ou anti-lgM humanas
imobilizadas em duas regiões distintas da área teste, determinando o surgimento de
uma banda colorida nas áreas correspondentes. Na ausência de anticorpos contraCOVlD-19 ou caso os anticorpos se encontrem em quantidades muito baixas na

amostra, não haverá o surgimento da banda colorida nas áreas teste. O conjugado
não ligado ao antígeno irá unir-se aos reagentes da área controle (C) produzindo uma
banda colorida, demonstrando que os reagentes estão funcionando corretamente.
APRESENTAÇÃO DO KIT

REF 672010-R: 10 determinações
1. Placa-teste: 1O unidades
2. Diluente de amostra: 1 x 2 mi
3. Instruções de uso
REF 6721020-R: 20 determinações
1. Placa-teste: 20 unidades
2. Diluente de amostra: 1 x 4 mi
3. Instruções de uso

REF 672025-R: 25 determinações
1. Placa-teste: 25 unidades
2. Diluente de amostra: 1 x 4 mi
3. Instruções de uso
REF 672040-R: 40 determinações
1. Placa-teste: 40 unidades
2. Diluente de amostra: 2 x 4 mi
3. Instruções de uso
REF 672050-R: 50 determinações
1. Placa-teste: 50 unidades
2. Diluente de amostra; 2 x 4ml
3. Instruções de uso
REF 672080-R: 80 determinações
1. Placa-teste: 80 unidades
2. Diluente de amostra: 3 x 4ml
3. Instruções de uso
REF 672200~R: 200 determinações
1. Placa-teste: 200 unidades
2. Diluente de amostra: 8 x 4ml
3. Instruções de uso
REF 672010E-R: 10 determinações
1. Placa-teste: 10 unidades
2. Diluente de amostra: 1 x 4 ml
3. Kit Acessórios para coleta: 10 unidades (capilar/pipeta descartável)
4. Instruções de uso

REF 672020E-R: 20 determinações
1. Placa-teste: 20 unidades
2. Diluente de amostra: 1 x 4 mi
3. Kit Acessórios para coleta: 20 unidades (capilar/pipeta descartável)
4. Instruções de uso
' '',

REF 672025E-R: 25 determinações
1. Placa-teste: 25 unidades
2. Diluente de amostra: 1 x 4 mi
3. Kit Acessórios para coleta: 25 unidades (capilar/pipeta descartável)
4. Instruções de uso
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REF 672040E-R: 40 determinações
1. Placa-teste: 40 unidades
2. Diluente de amostra: 2 x 4 ml
3. Kit Acessórios para coleta: 40 unidades (capilar/pipeta descartável)
4. Instruções de uso
REF 672050E-R: 50 determinações
1. Placa-teste: 50 unidades
2. Diluente de amostra: 2 x 4 mi
3. Kit Acessórios para coleta: 50 unidades (capilar/pipeta descartável)
4. Instruções de uso
REF 672080E-R: 80 determinações
( ,,1 ,1/
1. Placa-teste: 80 unidades
2. Diluente de amostra: 3 x 4 mi
3. Kit Acessórios para coleta: 80 unidades (capilar/pipeta descartável)
4. Instruções de uso

~P----

\

(

REF 672200E-R: 200 determinações
1. Placa-teste: 200 unidades
2. Diluente de amostra: 8 x 4ml
3. Kit Acessórios para coleta: 200 unidades (capilar/pipeta descartável)
4. Instruções de uso
REF E672025-R: 25 determinações
5. Placa-teste: 25 unidades
6. Diluente de amostra: 1 x 4 mi
7. Kit Acessórios para coleta: 25 unidades (capilar/pipeta descartável + lanceta)
8. Instruções de uso
REF E672050E-R: 50 determinações
5. Placa-teste: 50 unidades
6. Diluente de amostra: 2 x 4 mi
7. Kit Acessórios para coleta: 50 unidades (capilar/pipeta descartável + lanceta)
8. Instruções de uso
REF E672200-R: 200 determinações
1. Placa-teste: 200 unidades
2. Diluente de amostra: 8 x 4ml
3. Kit Acessórios para coleta: 200 unidades (capilar/pipeta descartável+ lanceta)
4. Instruções de uso
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Obs.: Não substituir componentes deste kit com o de outros fabricantes, nem usar
componentes de lotes e códigos diferentes.
MATERIAL NECESSARIO, MAS NÃO FORNECIDO
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Pipeta automática

Recipientes para descarte do material
Cronômetro
PREPARAÇÃO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES
1. PLACA-TESTE: deve ser mantida à temperatura entre 2-30ºC. Não congelar.
Deixar a tira adquirir a temperatura ambiente antes de realizar os testes, se
armazenada em geladeira.
2. DILUENTE DE AMOSTRA: pronto para uso. Contém azida sódica 0,095% como
conservante. Estável entre 2-30ºC até a data do vencimento. Não congelar.
Deixar adquirir a temperatura ambiente antes de realizar os testes, se armazenado
em geladeira.

Obs.: O Kit mantém o mesmo desempenho após a primeira utilização e é estável até a
data de validade descrita no rótulo, desde que seja mantido sob a temperatura
indicada (2-30"C).
TRANSPORTE
A WAMA Diagnóstica declara que variações de temperatura durante o transporte de
produtos (2 a 50 ºC) não afeta a qualidade dos mesmos, desde que seja respeitado o
intervalo de 144 horas para produtos da linha lmuno-Rápido. Após este tempo de
transporte os produtos devem ser acondicionados conforme indicado en:i seu rótu)e (2

a 30 ºC).
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AMOSTRAS
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Usar soro, plasma ou sangue total livres de hemólise, lipemia e contaminação.
Recomenda-se usar amostras frescas. Se isto não for possível, as amostras devem
ser conservadas em geladeira entre 2-SºC por até 3 dias. Para longos períodos de
armazenamento, as amostras devem ser mantidas no freezer a -20ºC (soros e
plasmas). Evitar repetidos ciclos de congelamento e descongelamento, pois isto
causará falsos resultados.
Para amostras de plasma e sangue total, pode ser utilizado EDTA, citrato de sódio e
heparina como anticoagulante. Não congelar amostras de sangue total.
Adicionalmente, o sangue total pode ser obtido por punção digital.
COLETA DE AMOSTRA POR PUNÇÃO DIGITAL
1. Limpar a ponta do dedo que será puncionado utilizando álcool 70%.
2. Pressionar fortemente a ponta da lanceta na lateral do dedo limpo para puncionálo. Em seguida, apertar bem o dedo até formar uma gota de sangue grande.
3. Usar a pipeta plástica (3) que acompanha o kit, preenchendo-a até a marca de 20
µ L. Evitar a formação de bolhas de ar nesse processo.

PROCEDIMENTO

1. Deixar os reagentes adquirirem a temperatura ambiente antes do uso, caso
tenham sido armazenados em geladeira.
2. Retirar a tira-teste/ placa-teste (1) do envelope laminado imediatamente antes
do uso.

3. Colocar a placa-teste em uma superfície plana e seca.
4. Adicionar 1o µL de soro ou plasma ou 20 µL de sangue total na cavidade da
amostra, conforme figura abaixo.
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5. Aguardar 20 segundos e dispensar 3 gotas (90µL) do diluente de amostra (2) na
mesma cavidade.

6. Fazer a leitura dos resultados entre 15 e 20 minutos. Não considerar resultados
lidos após esse tempo.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
NEGATIVO: Surgimento de somente uma banda colorida na área controle (C).
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POSITIVO para lgG e lgM (infecção primaria tardia ou infecção secundária
precoce): Surgiri1ento de três bandas coloridas, uma na área teste (G), outra na área
teste (M) e outra na área controle (C).
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POSITIVO para lgM {infecção primária): Surgimento de 2 bandas coloridas, uma na
área teste (M) e outra na área controle (C)
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POSITIVO para lgG {infecção secundária ou pregressa): Surgimento de 2 bandas
coloridas, uma na área teste (G) e outra na área controle (C).

[_o_íl,º_1r·1_J
INVÁLIDO: Se não surgir banda na área controle (C), havendo ou não o surgimento
de banda na área teste (G e/ou M). Nesse caso, a amostra deverá ser testada
novamente com um novo dispositivo.
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NOTA: qualquer intensidade de cor na área teste (T} deve ser considerada como
positivo.
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CONTROLE DE QUALIDADE
A linha controle na região identificada pela letra "C" é o controle interno do kit. O
aparecimento da linha controle indica que os reagentes estão em perfeito
funcionamento, porém é recomendado utilizar um controle positivo e negativo
conhecidos em cada bateria de testes para assegurar o bom desempenho do ensaio.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE CLÍNICAS
A sensibilidade e a especificidade clínicas do kit lmuno-Rápido COVID-19 lgG/lgM da
WAMA foram determinadas em um estudo comparativo com um kit de
Quimioluminescência do mercado com 709 amostras obtidas de um hospital de
referência, das quais 183 eram positivas e 526 negativas.
!muno-Rápido
COVID-19 lnG/laM
Positivo
Nenativo
Total

Quimioluminescência
Neaativas
Positivas

171
12
183

12
514
526

Total

183
526
709

Os resultados mostraram que a sensibilidade do teste é de 93,4% e a especificidade é
de 97,7%.
A sensibilidade e especificidade do kit lmuno-Rápido COVID-19 lgG/lgM foi também
avaliada frente ao PCR-RT em 147 amostras positivas de soro/plasma e 27 amostras
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positivas de sangue total, obtidas de pacientes com PCR-_RT positivas, bem como _123
amostras negativas de soro/plasma e 51 amostras negativas de sangue total, obtidas
de indivíduos com PCR-RT negativas, conforme mostra o quadro abaixo:
PCR-RT

Positiva
145
12
157

Positivo
Neqativo
Total

lmuno-Ráoido COVID-19I G/laM
Neaativa
29
162
191

Total
174
174

348

Os resultados mostraram que a sensibilidade diagnóstica do teste frente ao PCR-RT
foi de 83,3%, a especificidade de 93, 1% e o índice de concordância de 88,22%.
ESPECIFICIDADE ANALiTICA
Para a avaliação da especificidade analítica, o lmuno-Rápido COVID-19 lgG/lgM foi
realizado em 26 amostras positivas para outras doenças infecciosas. Os resultados
são mostrados no quadro abaixo:

Infecções
HIV
HBV
HCV
HAV
H Pvlori
T Pa!!idum
Tuberculose

Número de
Amostras
4
4

!muno-Rápido COVID-19
laG/l>M
IM
loG
-)

4

-)
.)

2

-)

4

-

4

4
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Não houve reação cruzada com a amostragem testada.
, ,. . ,.
Também foi avaliada a reação cruzada do !muno-Rápido COVID-19 -Í~ÍÍ~-M em'\.
amostras de soro positivas para PGR, FR, HBeAb, HSV-lgG, CMV-lgG/lgM,
Mycoplasma-lgM e Dengue lgG/lgM. Não houve reação cruzada com nenhuma
amostra.
1

PRECISÃO
lntraensaio
Foram testadas 3 amostras de resultados conhecidos (2 positivas e 1 negativa) em 10
réplicas, utilizando-se diferentes operadores. As amostras foram corretamente
identificadas em 100% das vezes .
lnterensaio
Foram testadas 3 amostras de resultados conhecidos (2 positivas e 1 negativa) em 1O
réplicas sob condições diferentes {lotes, operadores e dias). As amostras foram
corretamente identificadas em 100% das vezes.
INTERFERENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS
O teste lmuno-Rápido COVID~19 lgG/lgM náo sofreu qualquer interferência com os
seguintes interferentes químicos e biológicos nas concentrações informadas abaixo:
Interferentes Químicos e Biolóaicos
Acetaminofen
Ácido Acetilsalicílico
Ácido Ascórbico

Concentracão
20 mo/dL
20 ma/dL
20 mo/dL

/

. I

Cafeína

EDTA
Atro~ina
Canabinol
Etanol
Metanol
Albumina
Glícose
Bilirrubina
Hemoalobina

20
80
20
10

mn/dl
ma/dl
ma/dL
mn/dl
1%
1%
2000 ma/dl
2000 ma/dl
1000 ma/dL
1000 mn/dl
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LIMITAÇÕES DE USO
o lmuno~Rápido COVID~19 lgG/lgM é um teste de triagem para determinar
qualitativamente e díferencialmente a presença de anticorpos de classe lgG e lgM
anti-COVID-19. Dessa forma, os resultados devem sempre ser confirmados por outros
testes. O diagnóstico clínico definitivo deverá ser feito pelo médico após a análise dos
dados clínicos e laboratoriais.

O resultado negativo não exclui, em nenhum momento, a ausência total de anticorpos
anti-COVID-19 e a possibilidade da infecção pelo vírus. A não detecção dos anticorpos
lgG e lgM pelo teste pode ser causada por um conjunto de fatores que inclui a fase da
doença, o título dos anticorpos, amostragem e/ou manipulação inadequada do
material. A positividade do teste e sua interpretação é melhor avaliada a partir do 6°
ao 8° dia do início da sintomatologia, período em que os anticorpos, quando
presentes, estão em concentração que positivam o teste.
A intensidade da linha teste não está necessariamente relacionada à concentraçã_o de
/- \,
anticorpos na amostra.

~-'1 (

INTERFERENTES
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Falsos resultados podem ocorrer com o uso de amostras hemolisadas, lipêmicas,
ictéricas, contaminadas, diluídas, congeladas e descongeladas repetidamente e/ou
armazenadas fora das especificações descritas.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
1. Somente para uso diagnóstico in vitro.
2. Ler cuidadosamente as instruções de uso antes de realizar o teste.
3. A data de validade corresponde ao último dia do mês assinalado na etiqueta da
caixa do kit. Não usar componentes do kit após a data de validade.
4. Não substituir componentes deste kit com o de outros fabricantes, nem usar
componentes de lotes e códigos diferentes dos disponibilizados nos
certificados de análises correspondentes a cada kit.
5. Deve-se evitar expor o kit a temperaturas elevadas, assim como diretamente
ao sol.
6. Não congelar os componentes do kit, pois isto causará deterioração
irreversível.
7. O descarte dos reativos que contenham azida sódica como conservante deve
ser realizado utilizando grandes volumes de água para evitar acúmulo de
resíduos nos encanamentos, sob risco de explosão. A azida sódica é tóxica
quando ingerida.
8. Deixar os reagentes adquirirem temperatura ambiente antes de iniciar os
testes.
9. Não usar o kit quando qualquer componente apresentar característica visual
em desacordo com o especificado na FISPQ do produto.

10. Manter os cuidados habituais de segurança na manipulação dos componentes.
Todas as amostras devem ser manuseadas como materiais potencialmente
infectantes.
11. Descartar todo o material conforme a regulamentação local. Brasil: consultar a
Nº 222 de 28/03/18 da ANVISA.
12. Utilizar as Boas Práticas de Laboratório (BPL} na conservação, manuseio e
descarte dos materiais.
GERENCIAMENTO DE RISCO
A WAMA Diagnóstica, após a revisão e análise critica detalhada de todos os perigos
conhecidos e/ou previstos, conclui que todos os riscos associados aos Produtos da
Linha lmuno-Rápido foram avaliados, que medidas de redução dos ríscos foram
implementadas e que os produtos da Linha não apresentam ríscos maiores que os
benefícios obtidos com o seu uso; e que, se usado por profissionais qualificados e
treinados, cientes das precauções descritas nos produtos, desempenhará suas
funções com qualidade, segurança e eficácia.

TERMO DE GARANTIA
A WAMA Diagnóstica garante a troca deste conjunto diagnóstico, desde que o
mesmo esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado por sua Assessoria
Técnica que não houve falhas na execução, manuseio e conservação deste produto. A
WAMA e seus distribuidores não se responsabilizam por falhas no desempenho do kit
condições adversas a essas.
AVISO IMPORTANTE
A WAMA Diagnóstica e seus distribuidores não se responsabilizam por quaisquer
ímplicações decorrentes direta ou indiretamente de resultados obtidos com o uso
incorreto deste produto. Uma vez que os testes são realizados em ambiente fora do
controle do fabricante e do distribuidor, estes podem ser afetados por fatores
ambientaís e/ou erro do usuário.
1
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O conteúdo é suficiente para (n) testes
Ouantity sufficient for (n) tests
"
• O contenido es suficiente para (n) testes
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Número do lote
Lot Number
Número dei lote

Data limite de utilização
Expiration date
Fecha -de la caducidad
Produto diagnóstico fn vilro
For in vilro diagnostíc use only
Produto diagnóstico in vitro

Limite de temperatura
Temperature range
limite de temperatura

Consultar lnstruções para uso
See 1nstructions for use
Consultar !as instruccíones para el us-o

Proteger do calor
Keep away :from sunlignt
Protege( dei calor

Uso único
Single use
De ur1 solo uso
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@E! E672050-R: 5U d<>tan11IMÇ<>~s

;TAÇAODOKIT

1 Plact1-t~sk> 50 uniU,JCI~,;
2 [)1luomndeamow~.2,,Iml
3. Kit1\cessôI1ci, paca ,,oi~\~ 50 un"!íldes (eap1l~clpipeta M~ça,tavel + lõnceta)
4. lnstruçOos d<J us~

l1Nf.l 672010-R: 10dotnrmlnai;ões
7 P~1cu-t~st<" 10,an1tl~d,•s
:i. Dilu~oi,,rl~õmMtra· l •.2n'i
3. lnslr, çbes ~a i,so

~
Kil para det8rmi11açàa q<1aliMlivJ o difemndal de anticorpos lgG e lgM contra o Novo
Coronav/rus /SARS-CoV-2/COViD-19/. por i11wnocromatogrsf1a. em amostrss de
soro. plssm1, esa11gue to/ili
Us:o profissional. Não automatízarfo. Somente para "so diagnõstico in vitro.
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mm
[§TI

672010-R / 672010E-R: 10 Det,,rminações
672020-R 1 6T2020E-R: 20 Determinações
672025-R / 672025E-R I E672025·R: 25 Determinações
672040-R / 672040F.-R: 40 Dolerminaçiies
~ 672050-R / 672()50E-A / E672050-R: 50 Dererminaçóes

[ffil

672080-R 1 672'JBOE-R: 80 Determ1naçóei·

~ 672200-R l 672200E·R / E672200-R: 200 Determim19óes

~

~72020-R: 20determinações

2. 01lucntede an,ostr~· B ~ 4ml
3. Kit Acessórios pa,·" ccleta: 2Qú uni<lacl0s (capilar/pipnla de,soarl/>sel + lanee!a)
4. lnatrvÇ003 de uso

~

Obs: Nao substituir con,µonentes deste kit com o de outros fabricantes, nem u:;ar
componentes de lotos e códigos d1ferent,·s dos disponlbil12ados nos certificados de anâllse
c_orrespandente a cada 11,t

672025-R: 25determ1na~õw
1 Placa.1eslr,, 25 unid~des
2 Diluente de ~mcslm I x 4 mi
3. Instruções cie uso

MATERIA.L NECESSÁRIO. MAS NÃO FORNECIDO
Pipeta automática
Recipientes para descarte do 1natenal
Crgnón,elro

IT.lill 672040-R, 40 determlnaçõas
1. Pl9M-leste 40unid"d""
2. D'liontedeamostra.2x4ml
3, lnstru,:õesde liso

PREPARAÇÃO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES
1. PLACA-TESTE, deve ser mantida à m~,peratura entre 2-30 "C. N~o congelar. Deixar a

rnEJ ~72050•R: 50 determinações

placa-tes1e adquirir a ten,peratura an,biente antes de realizar os teste•. se amia:zenada em
gelacleira.
2. DILUENTE DE AMOSTRA: pronto para uso. Conté,r, azlda sádica 0,095% como
çonservante. Estável entra 2-30 "C até a da1a do Vllndmento. Não congelar. Deixar adquirir a
lampa,alurnamb,ente antas de raal;~aros testes. se arma.canada em geladeirn.

1. Placa-tcsto:5Dun1dadcs
2. Oiluentedeamos\l~ 2x4ml
3. lns1ruçõesddUSo

[iiEl 672080-R: 80datarmina~es
1. Placa-teste:BOurndM~s

Ot,s.; O Kit mantém o mesmo daeampenhoapós a primeira u1·I·zaçãoe /Jestévelatéa OOta
de valtdade de senta no rótulo. dasde que seja mantido sob a lemperalura Lnd1cada (2--30 ºC)

2. Diluente de amostra- 3x4ml
3. lnstn,çõesde uso

•

\V4ffl4

TRANSPORTE
A WAMA Diagnóstica declara que variações de temperatura durante o tran~porte de
produtos (2 a 50 'CJ nOO afeta a qualict.de d:Js mesmos. OOsdc quo sei~ respeitacb o
,ntervalo do 144 horas para prodlIlos da linha lmuno-Rápldo. Após este tempo da transporte
os produtos devem ser acondicionados conforme indicado em seu rótukl (2 a 30 ºC).

IB!Ê.I wnoo-R: 200deWminações

ili WAMA Diagnóstica
RuaAldo Garmano Klein. ·100 • CEAT
CEP: 13573-470 • São Carlos· SP - Bras,I
FO<le' +55 16 3377.9977
SAC: 0800 772 9977
www.wamadiagnost1ca.co1n.br

1. Placa-teste· 200 unidades

2. Dill!antadearnoslra:8x4ml
a. los1ruções de""º
!mJ672.010E-R
1. Placa.teste: 1Ounidade;
2. rnluentedeamostm 1 x2ml
3, KilAcassOrios para oolat~- 1OuI11dades (cap1la.rlp1petadescart~vel)
4, lnstruçãesdeuso

AMOSTRAS
Usar soro. plasma ou sangue tol;al livres de herná l'se, l'penla e oontamInaçào.
Recomenda-sa usar amostras Iras=. Se isto não for possível, as amostras devam ser
conservadas en, gelMe,rn entre 2-8 ºC por até 3 d,as. Para longos períodos de
armazenamento. as amostras devem ser mantidas no frn~zer ,i ~20 "C (soros e plasmas).
Evirar repetidos ciclos de congelamento e de$congelamenta, pois isto causar/, falsos
resultados.
Para amostras íle plastna e sangue total. pode ser ut1iimd() EOTA, ,:1trato Ot> s<>d,o e l,eparina
como anticoagulante. N,:;o congel~r amostras de sangue total.
Adicionalmente, o sangue total pode ser obtido por punção digital.

rnIÊl 672020E-R
1 . Placa-teste: 20 unidades

2. Diluenledeamoslrn: 1 x4 n1I
IMPORT ÂNCIACLÍNICA
Os caronavlrus, uo, gênero da (amilia C<,ronavírid80, foram ,dcntificsdos om t,amundangos,
r~tos. galinhas. perus, sulnos, cáes. gatos, coelhos. cavalos, gado. morcegos e humanos.
Eles podem causar uma vanedade de doenças desele resfr,ados oomuns alé doenças
grnves, 1ncluit1 do gastroenteritos e d<le nças do trato res pirat!,rio.
o novo Coronavlrus foi detectado pela primeira vez na China em 20!9, so espalhando e
alçando vá~os pel~es de diferentes <;0ntlnentes tapldan1ents. O vlr11s foi denominado
"SARS-CoV-2" ~ e doen2a qLOe causa \oi denom,na~a "Doenç,, de Cor0<1avin1s 2019",
a~revradado inglês con>o COVI0-19",
Em gsral, o COVID-19 á toma doença aguda simples e, muitas vezes. assintomàtic:a.
Contudo, ainda que menos comum. a doen~ pode evoluir para a forma grave carncléri,ad.a
por danos alveolares maciços e 1nsufic1~ncia cespiratc,"ia progressiva. A infocç~o é
potencialmente mais perigosa para pessoas ld0,sas. fumantes e p<>rtadores de doenças
reopiratórlas ou doenças c;rõnlca,. como diabetes e hlpertens;\o. O COVI0-19 pode ser
mortal. alceinçando uma ta,;a da mortalld~de de 2% dos individuas infectatios.
Atualmente, os 1es\es b1omole~ulares de PCR em tempo real, a ,magem por tomografia
computador,Ulda (TC/ e alíluns parãmelros hemalok>g1cos s.\o as pnncipais ferrarr,entas
para o dIagn6st1co clin co da mfecçêo.
o lest~ de PGR em tempo re~I tornou·se o método de diaQnôstico padrão aluai par~ o
diagnóstI00 ds COVID-1~. Cnntud", existem mult,,s l,m1taçúes em suH reahwçã<J, que
inclJem desde um longo tempo para obten<;llo do resultado. laboratórios preparados e
ospncial';,acios para d:ison.olvio"'nt, da técnica o possibilidado de resultados falsonegativo~. Quando son1~das, tais limitações tornam o PCR em tempo real inadequado para
lriagem simples e rápida em campo, 1mped.ndo esforço,; ef,c:,~es de contenção de surtas e
consequenta d1ssemroaçãoda doen1,a.
o lmuno-Rápldo COVID-19 l!JG/lgM da WAMA ie um kit para deIerm1nacã,, t'!'lpIda.
qualtativa e doferenrnal de anticorpos lílG e igM contra Cornnavirus (SARS.CoV-2), por
imunocromBtogral,~, em amos!rns de soro, p!;Jsma e san~ue lo\el.
PRINCÍPIO 00 MÉTODO
Os anticorpos de classe lgG elgM <-0ntra--COVID-1g, se Pras0n\Cs 11aamostra, s~ ligsm aos
anth:)e11os COVI0·19 conjugaiios com ouro coloidal formando um complexo ant1Qe110an~corpo marcado. Esse complexo migra por capilar.dade pela mGmbrana de rnl,oceíubse
da placa-teste e são ca~turados por antl-lgG e/ou anti-lgM humanas imobilizadas em duas
reg1f>es d,s•jntfis dn ar<le t,,,ste, dehmln~ndo o surg,m~nl'1 de uma h3nda cnlnrtd;, nAs Areas
comospondentas. Na ausênciJ ,;ie antlcorpns contra-COVID-19 ou caso os antl(Xlrpos se
·scontmm em quantidades muito baix»s na amostra, não liav,,ra o surgimento da banda
as arass \aste. O collj<Jgado nM liqacto ao antígeno 11'1 un<r-se ans rwge,nles da
r,-aa con role (C) produ~ir,d::, uma ~ando cobrida. dernon~lrnndo que os reag<antas eslijo
~~~ eom<lamentr-,.

E67220G•Rc 200 daterm(na~ôes

1. pi,,,,,,e-toste. 200 untdadGs

1. Pl2ca-t,,sI0 20 l1nidades
2. D1lue11lt,de~1noslrs: 1 x4 mi
:J_ l11sl<uçõos de 1Jso

3. K~Accssórios p;,ra coleta.
4. Instruções de uso

20 unidades (capilar/pipeta dosrartávol)

COLETA OE AMOSTRA POR PUNçÃO OIGITAL

1. Limpar a ponta dodP.do que ~eríl pundonndo utilizando àlc.ool 70%.

rnIÊ) 672025E-R

2. Pressionarfortem6nte a ponta da lanceta ria lateral do dedo limpQ para puncionil~o. Em

1. Placa-leste· 25ut1ldadas
2 D1luentedeamos1rn:1~4ml
3. KltAc,essórios para colets' 25 unidades (capilar/pipeta descartável)
4. lnst,uç6eode use

m) ~72040E·R
1, Placa-teste, 40 un,dedes
2. Diltmnte ciaarnostra· 2 x4 mi
3. KitAcessorios parn coleta· 40 unidades (capilar/pipeta descartavel)
4. Instruções de uso

..

seguida, apertar bem o dedo atê formar uma gola de sangue grande.
;i_ Usar a pipeta plãstica (3) que acompar,ha o kit, preencl1endo--a até a marca de 20 I,L.
Evitar a fonnaç,iode bolhas de ar nesse processo.

!<-)
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~672050E•R
1. Place-test<-. 50 umdr.de;
2. Diluente de amostra: 2 x 4 mi
3, KitACessórios p~ra oole\a. 50 unidades (cap,larlp,peta d&Sf.ariiivel)
4. Instruções d~ uso
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2. Retirar a placa-teste {1 )do envelope lam111ado im€dialamenle antes do uso.

[iiEl 6722DOE-R, 200determinaçóos

3. KIIAceosôrios pam col~1a· 25 unjdades (capll<irlpipeta ,I~sc:Mavel + lanc~t~)
4. lnstrur;ôescie uso
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PROCEOIMENTO
1. Dal~ar os ,eagentes adquirirem a temperaturn ambiente antas
armawnadDS am geladeira.

4. lnstruçóesOa uso

1 Placa·tesre: 25 unidades
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1 . Pl~ca-teste: 80 unidactes

2 Oilw~ntedemnosira·1x4ml

}#

(1

2, Oiluantedeamost1a,3x4n1I
3. Kit Acessórios para coleta: 80 unidades (cap,lar/pipata desc;artável)

ffiID E672025-R: 2Sdetarmlna~ões
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~672080E-R

1. Placa-teste: 200 u!\ldaclas
2. Diluente de amostra· 8 x 4ml
3. Kit Acesslmos paI·a coleta: 200 unidades (capilar/pipeta descartável)
4. lnst,uçõ"esdeuso
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3. Cokrnsr a placa-teste em uma auperffcie plena e seca,.

\

4 A9lcioI,er 10 µL de soro ou plasma ou 20 µL de sangue total'"' ca~idade da amostra,
coníQrine figure abaM.

'

Ca,idado do amostm

f·® ·.

1-"º1 li~

''!'"!'··'

~ ,\r,1J,,i·,:Jai·

:,D s~rw11,:hs e d1sp,,nsaI· 3 g~tas (i-OµL) do diluente de am"-ltl.,, (21 "·' ""%mi'

E8.
,\Ç!DAOEANAÜTICA
,•e<,li~;:>10 dn e;specsf~,idml~ an,slitic<J, ,-, lmuno-R.-iµldo CCWID·19 lgG,l~M /,
roClf,;anc n-, :1\l amostras po.sit,v~s pa,a outras doenças ;nfocciosas. Os resultados s~-J
rw,,ll·<ll1oc; no c1uad·o abrn~,,

!\,,,,

,~wJa,le.

~- Fazer,, i.,,,lnm cios, resultados entre 15 e 2ú n1:mItos. Nãooonsoderor resultados l1ct,n ~p.),>
,,~,,el~t11p,,.

lmuno<Rápido

Infecções

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
NEGATIVO· sll, gin,enlc, cio somontc uma banda cobrida na éroa controle (C).
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INVÁLIDO: Se n~o surgir Oanda na àroa controle (C), havendo ou nêo o surgimento de
banda na á,aa teste (1 • lgM a/,;u 2. lgG). NO$C<I caso, a amostra deverá ser lestada
novame.,Le com um novo dispositivo.
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NOTA· qualquarin\ensidade de mrna à"*' lesta (l') deve ser considerada COntD pasI!Ivo.
CONTROLE DE QUALIDADE
A linlia r,OntroS na rc,gl!!o idontficada pda letra "C" ó o controlo Interno do kit. O ap.arndmonto
da linlia con1rola indica que os reagentes estão am perfolto funclonamanto, por<lm é
reoomendado uil,~arum controle pos1!1vo e nagaljvo conhecidos em cada balern de testos
p,,ra aswgcirar a bom desempe11ho do ensaio.
CARACTERÍSTICAS OE OESEl>'IPENHO
SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE
A determina\~º da sansibllldaOe e especiílçi{Jade do kit lmun,,..Rápido COVID-19 lgGJlgM
foi avaliada renta ao PCR·RT em 147 amostras positivas de soro/plasma e 27 amastrns
posrlivas de sangue lolal, 01,1,das dB pac.enles com PCR-RT positivas, b<!m como 123
arnostrns negativas de som/plasma e .'51 amostras rwgatIvas de sangue tolal, obtidas de
lnd lvi duos com PC R -RT neg aliva s, conforme moslra o quadro aba ixo:
PCR•RT
P<>~il1va
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GERENCIAMENTO DE: RISCO

PRECISÃO

.

-

Foram testadas 3 ~mostras de resultados conhecido.s {2 positivas e 1 negativa) en1 10
r6plicas sob condiçõos dil~ronto$ jlolos, operadores o dias). As amostras foram
corretamente idantifir.adflS am 1 00% das vazes.
INTERFERENTES QUIMICOS E BIOLÓGICOS
O test'1 lmuno•Rápido COVI0-19 lgG/lgM nán sofrnu quakiuer l"terfer/mcia 1~,rn tJS
seguinws intorferenles químicos e biologicos nas concentraçoes info,rn<tdas aba,xo:

Interferentes Químicos e Biológlcos
Acetaminofen
Acido Acetilsalicilioo
Acido Ascórbico
Cafeína
EDTA
Atro-ina
Canabinol
Etanol
Metanol
Albumina
Glicose
Bilirrubina
Hemo lobina

Concentraçáo
20 mn/dl
20 mo/dl
20 mnidl
20 mn/dl
80 m~ldl
20 m, ldl
10 ffi' /dl
1%
1%
2000 mr/dl
2000 mr/dl
1000m0 /dl
1000mrldl

LIMITAÇÕES DE USO
O lmuno·Rápldo COVID•1G lgGllgM é um testa de triagem para dalerminar
quahta!ivamenle e d1ferencialmen!EJ a presença de anticorpo,; de classe lgG e lgM
antl-COVID-19. Dessa forma, os resultados devem sempre ser eonn,mados por outros
testes. O diagnl'lstIco cl1111ço def,nitivcdevor.l ser Feito pelo médioo apos a analise dos dados
clinicas e laboratonals.

O rosullado negativo n~o =lul, om n<lnhum momonlo, a ausôncia total de anUcorpos an1i·

·1

:J·~r:"'"'""'='l

INTERFERENTES
Falsos resultados pOOein ocorrer com o uoo dt> amostras hemoOsadas, l1pêmicas, iôlé<icas,
contan,inmt~s, dllllfdes, oorigelaJas eJesoo,,geladas repetIdan,ente e/ou arn,azenedas fora
das especiílcaçóes descri las.

e"c'---·
29________ -"éºS'
174

1~51174 -83.3%1c1·9s%"77!¾·•arn)

:>_ei:oJ!~~r!'.Ci'!....• ,.. ____________ 1~c_12'.! :_ S? 1º& ict·_!!;~:: sa:1%_: ~·~>1
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COVID-1 B a a possibilidade da ln(e~o pelo vlrus. A não datecçi!o dos antiCOll)OS lgG e lgM
pelo teste pode ser causada por uni coniunto de fatores que inclll a fase da doença. o lltukl dos
anuco, pos, amostragem e/ou manipulação ,nadociuada do matfflal. A posílWidade do teste e
sua interpretação é melhor avaliada a partir do 6º a,:, 8º dia do in;cio da slntomatologi~, período
em que os anl<eorpos, quondo presentes, esraoern ~wcerttraçào quGposltlvam o !est'l.
A 111\ensidMe da linha lesle n~o está necessariamente relacionada a concentração de
anticorpos r,a amoslra.

lmun_o;Rápido COVI0-19 !!'!G/luM
Neu~llva

1 -- """"~"~~

HBV

loM

.
.

fnterensaio

POSITIVO para lgG (lnlec~áo sec,mdária cm pregressa)· Su,g,mcnto de 2 bandas
oolondas, urna na aroa tesle (2 - lgG) e outra na áreacont, ole (C)

@

loG

4

lntraen$"io
Foram 1esl~das 3 amnslras de resultados conh~cidos (~ positiva~ a 1 nega~va) am 10
rêpl1css, utilizando-se di~n,nlas opera,1ores. As amos1ras fornm mrr-.ilamen1e 1denUlicacia~
em 100% Msvezes.

...:.·i-,"
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Amostras

Não houve reação cruzada oom a aroostragem tas!add.
Tambam fm avaliada a reaçúO cruzada do hmmo-RápidoCOVID-19 lgG/lgM em amo~lras
de sorn pos~;v~s para PGR, FR, HBeAb, HSV·lgG, CMV-~G/lgM, Mycoplasma-lgM e
De.,gue lgG/lgM. Nao houve reação crw..aóa com nenhuma amostra.

POSITIVO R•ra lgM (i.,fecção prlmhcla): Surgimento de~ bandas coloridas, uma"ª iirco
teste (1 • t(JM) e oulrn na área conlmle (C).
•. </\

COVID-19 lgG/lgM

HIV
HCV
HAV

POSITIVO para lgG e lgM (infecção primária tardia ou infecção secundária prucoae):
Sl,rgImonto do 1rõs bandas colondas, uma na área testo (2 - lgGI. outra na ioroa to.te (1 - lgM)
e<>utra
á.1ea=1rola(C).

Número de

_

k,i Nao '"·"r cornµr;r.,oni"-' do kil ai,ôs a data d~ wilidade.
,\ N,b Sl ,t,,,c,\u,r ,rnnpone, ,tes deste k,I =rn o de olmos fat>rw.anlas, n~m usm 00111panenh,s
m 1'11.-,s e çtd,~os Jiforn11tcs dcs dIs1,011ibilizados nos c,,rllflcodos dn on;,li,;os
<=orrnaponcl,,11te,s >"1 <:ada kit.
5. D~v~~,_,evItar ~XpJr Dkit a te,11pernluras ~l~vadas. assim crnno óIrnl~merI:e ao snl.
B, lsJ~o cn, ,gelar os componenlcs do kit, pois ist<J ,:,,usará deterioração neversi,ml.
/. O tl""""rt" Jus 1ealivos que ~~1nteflii,1rn az1da sódica oomo wnservallte d~ve s~r
,e~l,~n,fo utfü:mJl'.l QliJíld~s vol<imes de llgua pam evi~;r acúmulo de rnsid\lOS nos
nn,s~narr,onl~s. sob"""º de osplosl\o. A a.:ida sódico é tóxica qua11óo ingo,·id~.
8. D~«a, o< reagentes adquirirem temperatl,ra arnt,;enle antes da iniciar os l~sl%,
9. Não us:-ir o kit q11~ndo qualquer componente apreser.\ar caractcristic~ vi$llal arn
desacordo ,·on, o espaciflc.ido na F!SPQ do produto
1O, M,mtP.r uea cu1dedo.s h~bItuaIs de segw1'rn;a "'' mm1ipulr,ç;ão dos componentes. Tocias
as amoslr;m rlevem se, manuseades como mate, iais potencialmente infectenles.
1'1 .Dascart~,- tcdo o material conforme a regctlamantação tocai. Brasil: consultar a Nº ~22 de
2B/03/18d~ANVISA.
12. Ut,1,zar as Boas Práticas de Laborst0I·I0 (BPL) n~ co11servação. manuseio e desc~r!EJ
dos,:10\eriais.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
1. Sorri ente p~ra uso dl:agnóstIco ,n vftro.
2. Ler cuidadosamente as instn,~"<ie$ de ,mo ~ntes de realizar o \a.sle.

3. A~~ta de validade corres~ond~ ao último dia do mês assinalado na etlqu~ta da cai~a do

1\ WAMA Diagn6stica após a revis~o e análise critica detalhada de todos os 1>engos
conhecklos €/ou prev,shs, <<>11clui que todM os nscos nssodados aos Produtos cla Linha
lmuno·Ràpido !or~n, avaliedos. que medid~s de reduç~o dos riscos/oram 1mplememadas o
qu~ os produtos dJ Linha não apresentam riscos malDreS qu~ os 0011eficlos obtidos com o
seu ~,o, e que, se usado por pro~ssiona,s qualificados e \reinados,, c,antes das praoou9ões
descri las nos produlos, desempenhará suas runções oon1 qual,dade, segurança e ef>ciCLe.
TERMO OE GARANTIA
A WAMA Diagnóstica il:""'nte a ltoCII deste, conjunto diegnóstlm, desde quo o mosn,o cstaja
dentm do prazo de validada e saj~ comprovado por sua Assessoria Técnica que nàO houve
falhas na execução. rnarn,se1oe conseMlçâD deste produto.AWAMAe sausdistnbu1dorns não
se respons0b1lirnrn por falhas no desempen ho do kil oondiçi)8s adversas a es~s .
AVISO IMPORTANTE
A WAMA Oi-agnóstica e sous d1s1r1buldoi-cs n~o .w responsabilizam ~ qu~lsquorirnplicaçôos
d<icormntes di"'~ ou 1ndtralem<rnle da r<Miltados obtidos com o""" ,noa,rato desla produto.
lima vez qua os lestes &10 realizados am arnbi<lllle fora do mntrol.1 do fobncante a do
dis tribu idor, estes pndem ser aft>tados porlatorns ijmbientais a/OIJ erro do uauán<•e lBLIOGRAFlA
1. ZHU, N:. ZHANG, D.:WANG, W. o!al.ANovolCoronavlrllS from Paticn\sw,u, Pnoumonia
inChina,2019. N. Engl.J.Med .. n. 382,p. 727-733,2020.
2. ZHENGTU, L. e\ ai. Developmen!and Cl1rncalAppl1"'1!1011ofARapId lgM

lgGComb1ned

Anl>bodyTestforSARS - CoV - 21nfeclion Diagnosls.J.M~d.Vlrol., 2020.
3. RDTHE. C., SCHUNK. M, SOTHMANN, Pelai. TrMsrn,ssinn oi COVID-19 lnfedion
from anAsymptomalic Contact ln Garmany, N. Engl.J. Med., n. 382. p. 970-971 2020.
4. LEE, H.K.; LEE, B.H.; SEOK, S.H. el ai. Produc\ian of specif1~ anhbod,es agalnst SARScoronavirus nucleocapsId protein wI1hout cross reactlvIty w,lh h,m,an oorona\/Íruses 229E
and OC43.J.Vet.Sci., n 11, v. 2, p. rnf,-167,2010.
5. JIN. Y.H., CAI. L.; CHENG, Z.S. el ai. A ,apid advlce gu1delina for lhe d,agnosis and
lnlalmenl o! 2D1 9 novel ooronavirus (COVID·1Q) ,n!e-cted pneumonia (standard version). Mil.
Med. Re~ .. n.7, v. 4, 2020.
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COM SAtDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
ENDEREÇO: AV. VITÓRIA DA CONQUISTA, Nº 192
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARRA DO CHOÇA - BA
CNPJ: 35.796.806/0001-12
DATA: 16/09/2020
À
Prefeitura Municipal de Guaratinga - BA
REF. PREGAO ELETRÓNICO SRP N" 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO

'/'

/ / 1/

1(

-s,LL-·· ·\
DECLARAÇÃO DE INEXISTÉNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO
A empresa COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI.
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJMF nº 35.796.806/0001-12, com endereço na Avenida
Vitória da Conquista, nº 192, Barra do Choça - BA, por intermédio de sua representante legal a Sra.
Karlenc Santos Porto, portadora do Documento de Identidade nº 12011891 28 e inscrita no CPF sob o nº
01 0.174.045-00, infra-assinado, para cmnprimento no inciso VII, do Artigo 4º, da Lei Federal 10.520/02,

de 17/07/2002. publicada no D.0.U de 18/07/2002, DECLARA que inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no EDITAL DE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Guaratinga- BA, 17 de Setembro de 2020.

COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ: 35.796.806/0001-12
KARLENE SANTOS PORTO RG: 12011891 28 - CPF: 010.174.045-00
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ENDEREÇO: Avenida Vitória da Conquista, Nº 192 - Bairro Centro - Barra do Choça - BA

FONE, (77) 99171-5938

,,
C01V.l'.:S.AU.D..E
CO:M::ÉR.CIO DE 1\IIATE.R.:I:AL .l\lI:ÉDICO HOSPITALAR.

COM SAtDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
ENDEREÇO: AV. VITÓRIA DA CONQUISTA, Nº 192
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARRA DO CHOÇA - BA
CNP,T: 35.796.806/0001-12
DATA: 16/09/2020

À
Prefeitura Municipal de Guaratinga- BA
REF. PREGAO ELETRÓNICO SRP Nº 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATTVO: 074/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO
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DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI N'. 9.854/99)

Declaro, observado o disposto nos artigos 27, inciso V; 78, inciso XVIII da Lei 8.666/93 e aiiigo

7°, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não utilizo menores de 18 {dezoito) anos para trabalhos
noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer tipo de trabalho,

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Estou ciente de que a inobservância destas
disposições legais poderá acan-etar a minJrn imediata inabilitação ou desclassificação e/ou rescisão do

contrato administrativo em curso.

Guaratinga- BA, 17 de Setembro de 2020.

COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ: 35.796.806/0001-12
KARLENE SANTOS PORTO RG: 12011891 28 - CPF: 010.174.045-00
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ENDEREÇO: Avenida Vitória da Conquista,~º 192 - Bairro Centro - Barra do Choça - BA
FONE, (77) 99171-5938
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COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
ENDEREÇO: AV. VITÓRIA DA CONQUISTA, Nº 192
BAIRRO:CENTRO
CIDADE: BARRA DO CHOÇA - BA
CNPJ: 35.796.806/0001-12
DATA: 16/09/2020
À
Prefeitura Municipal dr Guaratinga - BA
REF. PREGAO ELETRÓNICO SRP Nº 008/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ÚNICO
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU
COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI 11.488, DE 2007

A empresa COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ,MF nº 35. 796.806/0001-12, com endereço na Avenida

Vitória da Conquista, nº 192, Ban-a do Choça - BA, por intermédio de sua representante legal a Sra.
Karlene Santos Porto, portadora do Documento de Identidade nº 1201 J 891 28 e inscrita no CPF sob o n"
010.174.045-0Q, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser

.\HCROE)'IPRESA, nos teimas da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no §4 do artigo 3" da Lei Complementar n" 123/06 e as alterações posteriores da Lei
Complementar nº 147/2014.

Guaratinga- BA, 17 de Setembro de 2020.

COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ: 35.796.806/0001-12
KARLENE SANTOS PORTO RG: 12011891 28- CPF: 010.174.045-00
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ENDEREÇO: Avenida Vitória da Conquista, Nº 192 - Bairro Centro - Barra do Choça - BA
F01'E, (77)99171-5938
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ATASESSAO

Av. Juscelino Kubitschek, 589. Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
~1

)(__;

Dependência: MUNICIPIO DE GUARATINGA- COMISSÃO DE LICITAÇÃO - (BA)

~

Licitação: (Ano: 20201 MUNICIPIO DE GUARATINGA I Nº Processo: 07412020)
às 10:01 :41 horas do dia 16/09/2020 no endereço AV JUSCELINO KUBITSCHEK-N 589
TERREO, bairro CENTRO, da cidade de GUARATINGA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). YWERIO CAMPOS RODRIGUES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº
Processo: 07412020 - 2020/PE00S/2020 que tem por objeto REGISTRAR PREÇOS PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO
QUALITATIVA DOS ANTICORPOS lgG e lgM, COM TIPOS DE AMOSTRAS DE SANGUE
-

TOTAL, SORO OU PLASMA, CONTRA O CORONAVÍRUS, COM REGISTRO NA ANVISA.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1)- LOTE ÚNICO -TESTE RÁPIDO (COVID-19)
Data-Hora
l 15/09/2020

Fornecedor

11

~.fo"7ºs OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS

11 :11 :55:0041

t~~fD EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES

116/09/2020 09:29:54:2531

115/09/2020 16:39:16:703I8~~)'.;f l~PDISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP
15/09/2020 23:02:40:0191 IJ p

s COMERCIO DISTRIBUICAO

E SERVICOS EIRELI

1610912020 09 .23 .18.492 1 L!FE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

1610912020 09 ,22 ,11 607 j

~~gil1' PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS

16/09/2020 06:39:47:4221

~~~lg~~DE COMERCIO

1

R$ 212.660,00

1

R$ 150.000,00

I

R$ 100.000,00

1:=I==R=$=21=2=.6=6º=·º=º==:

:=====·=·=·= HOSPITALARES L

15/09/2020 09:46:31:041 I IRN COSTA COMERCIAL LTDA - EPP

Proposta

11

I

I

R$ 115 _Q00,00

i

R$ 212 600.00

_=

:=I==R=$== = =_= ==:
5 5 000 00

E MANUTENCAO OE ARTIGOS

R$ 120.000,00

16/09/2020 09·30·04·7751 GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

==·

R$ 180 000,00

~====·=·=·

16/09/2020 09·22·01·6281 KEMPARTS COMERCIO INTERNACIONAL DE
~-- - - - - - - - - ~ · PRODUTOSQUIM!C
1

R$ 21,95

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1)- LOTE ÚNICO -TESTE RÁPIDO (COVID-19)

Data~Hora

1[

116/09/2020 10:38:51 :7121

15/1012020

Fornecedor

~~~lg~~DE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS

=='L,,,an,,.c,ce===

1 ;cl

1

R$ 43.400,00
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116/09/20 20 10:3 8:27:90SI ~,A,:iTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS

R$ 43.500,00

li

116/09/2020 10:39:30:127l!J PS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI
l16/09/2020 10:39:10:3771 º~i\ytWfpDISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP

1

!16/09/2020 10:07:44:010IIRN COSTA COMERCIAL LTDA - EPP

li

1

R$ 96.800,00
R$ 97.000,00

}r ·'711°

lf

R$ 119.900,00

Encerrada a etapa de lances fol verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 16/09/2020, às 10:56:39 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - TESTE RÁPIDO
(COVID-19) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia }6/09/2020,
às 10:59:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

, ..
J/! .'I 1;
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No dia 16/09/2020, às 10:59:57 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - TESTE RÁPIDO
(COVID-19) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor, O motivo da
alteração foi o seguinte: Declarada a empresa vencedora COM SAUDE COMERCIO E
MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS;. No dia 18/09/2020, às 09:44:33 horas, a situação
do lote foi finalizada.
No dia 18/09/2020, às 09:44:33 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - TESTE RÁPIDO
(COVID-19) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: O Pregoeiro Municipal de Guaratinga/BA no uso de suas atribuições legais,
considerando o menor lance ofertado e a documentação em conformidade com o Edital, fica
adjudicado para empresa vencedora COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE
ARTIGOS MEDICOS, com o valor de R$ 21,70 unitário e total de R$ 43.400,00 (Quarenta e
três mil e quatrocentos reais). No dia 18/09/2020, às 20:01:10 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 18/09/2020, às 20:01:10 horas, no lote (1) - LOTE ÚNIC,O - TESTE RÁPIDO
(COVID-19) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Lote Arrematado. No dia 18/09/2020, às 20:01 :33 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 18/09/2020, às 20:01:33 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO - TESTE RÁPIDO
(COVID-19) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
alteração foi o seguinte: Vencedor. No dia 18/09/2020, ás 20:03:24 horas, a situação do lot/\JJ
15/10/2020
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No dia 18/09/2020, às 20:03:24 horas, no lote (1) - LOTE UNICO -TESTE RAPIDO

(COVID-19) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o
seguinte: Adjudicado pelo Pregoeiro.
No dia 18/09/2020, às 20:03:24 horas, no lote (1) - LOTE ÚNICO -TESTE RÁPIDO
(COVID-19) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á
empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS com o valor
R$ 43.400,00.
No dia 16/09/2020, às 09:22:01 horas, o Pregoeiro da licitação - YWERIO CAMPOS
RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - KEMPARTS COMERCIO
INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUIMIC, no lote (1) - LOTE ÚNICO - TESTE RÁPIDO
(COVID-19). O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA POR NÃO ANEXAR A
PROPOSTA, CONFORME EDITAL ITEM 6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por
meio do sistema eletrônico até a data e horários marcados para abertura da sessão,
de p·íopostas.
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
.
; • 1/
j ''i I '·' --. -'1 '
No dia 16/09/2020, às 09:22:11 horas, o Pregoeiro da licitação -'y\)í[ÉRIOCAMPOS
RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - MOURA PORTO FABRICACAO E
COMERCIO DE MOVEIS E EQUI, no lote (1)- LOTE ÚNICO -TESTE RÁPIDO (COVID-19).
O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA POR NÃO ANEXAR A PROPOSTA,
CONFORME EDITAL ITEM 6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do
sistema eletrônico até a data e horários marcados para abertura da sessão, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

No dia 16/09/2020, às 09:23:18 horas, o Pregoeiro da licitação - YWERIO CAMPOS
RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES L, no lote (1)- LOTE ÚNICO -TESTE RÁPIDO (COVID-19).
O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA POR NÃO ANEXAR A PROPOSTA,
CONFORME EDITAL ITEM 6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do
sistema eletrônico até a data e horários marcados para abertura da sessão, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

No dia 16/09/2020, às 09:29:54 horas, o Pregoeiro da licitação - YWERIO CAMPOS
RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - JPMED EQUIPAMENTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTOA, no lote (1) - LOTE ÚNICO - TESTE RÁPIDO (COVID19). O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA POR NÃO ANEXAR A PROPOSTA,
CONFORME EDITAL ITEM 6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do
15/10/2020

Página 3 de

q~

sistema eletrôníco até a data e horários marcados para abertura da sessão, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

'°'{"
. !
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No dia 16/09/2020, às 09:30:04 horas, o Pregoeiro da licitação - YWERIO CAMPOS'
RODRIGUES - desclassificou a proposta do fornecedor - GALAXY PARTICIPACOES
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, no lote (1) - LOTE ÚNICO -TESTE RÁPIDO
(COVID-19). O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA POR NÃO ANEXAR A
PROPOSTA, CONFORME EDITAL ITEM 6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por
meio do sistema eletrônico até a data e horários marcados para abertura da sessão,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebímento de propostas.
No dia 18/09/2020, às 20:08:58 horas, a autoridade competente da licitação - CHRISTINE
PINTO ROSA - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoe!ro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do proce~~,0:,/
YWERIO C

R S RODRIGUES

Prégoeiio, a disputa

·&be-~

CHRISTINE PINTO ROSA
Autoridade Competente

CLERIST~S MOREIRA

.- 7ff•P//~

A~_Jb CA,OS ROSAS DIAS
Membro Equiµe Apoio
'. .
\ 1
,L·l
.1.: /

OLDAIR CARtôS1>ÔS SANTOS LOPES
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
35.796.806/0001-12 COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS
07.911.318/0002-54 GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
34.394.528/000i-04 J PS COMERCIO DISTR!BUICAO E SERVICOS EiRELI
05.746.940/0001-48 JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
10.904.607/0001-50 KEMPARTS COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUIMIC
22.838.257/0001-50 LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L
07.886.202/0001-21 MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

15/10/2020
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13.103.801/0001-24 MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUI
11.311.773/0001-05 OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP
12.812.660/0001-56 RN COSTA COMERCIAL LTDA- EPP

/~
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PROPOSTA
NEGOCIADA

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

M

~--·
00:M:SAÚDE
CONr:É~'RC:W:O ?'J:IE YVITATERIAL M:ÉDICO HOSPI':OC"A L A R

COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
ENDEREÇO: AV. VITÓRIA DA CONQUISTA, Nº 192
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARRA DO CHOÇA - BA
CNPJ: 35.796.806/0001-12
DATA: 16/09/2020
À
Prefeitura Municipal de Guaratinga - BA
_ -- REF. PREGAO ELETRÔNICO N" 008/2020
, •.. j PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074/2010
- TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

~

-_:~-

-\--e-

----

PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 01
DESCRIÇÃO

ITEM

1

TESTE RÁPIDO (COVI0-19) com Detecç1lo quantitativa dos
anticorpos lgG e lgM, contra o Coronavírus, tipo de amostra: sarg ue
total, soro ou plasma, com Registro na ANVISA.

UNO

QTDE

MARCA

UNO

2000

WAMA

VALOR TOTAL: QUARENTA E TR~S MIL E QUATROCENTOS REAIS

~

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

RI

RS

21,70

43.400,00

R$
43.400,00

ENDEREÇO: Avenida Vitória da Conquista, Nº 192 - Bairro Centro - Ba.-ra do Choça - BA

FONE: (77) 99171-5938

"'-·i'

,.S __

.~-.,

,

00:wI SAUJC>E
c:oM·.Em:'?'C.!IO DE MA"rERl'.AL MEI.".bXCO H.OSP:WT,11<i.LAR

COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
ENDEREÇO: AV. VITÓRIA DA CONQUISTA, Nº 192
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARRA DO CHOÇA - BA
CNPJ: 35.796.806/0001-12
DATA: 16/09/2020

a) Declaramos, para fins qu<e se fizerem neces,ários qlle temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem
restrição, com as condiçõe~ constantes do Edital e seus anexo,.
b) Declaramos que est:'io inclusas no preço todas as despesas necessária~ à execução do objeto desta licitação, tais como impostos. tmrns. freie, encargos
80ciais, fiscais e comerciais, inclusive demais encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do mesmo.
e) l'rnzo de entrega: Conforme Edital
d) Prazo parn Pagamento: Conforme Edital
e) i'raLO de Validade dos prodLttos: Conforoic Edital
f) Pram de Validade da Proposta: Conforme Edital

cq·~·'
1 -~----

'-l"-._

·-~

..

,1/tí1,,.,>-..\
---._

ENDEREÇO: Avenida Vitória da Conquista, Nº 192 - Bairro Centro- Barra do Choça - BA

FONE: (77) 99171-5938
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00:M:: SAUDE
c,01w:ÉJRCJIO DE MATEJRJ:AO

c o E(<:tSP:'ff"'I'ALAR.

COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
ENDEREÇO: AV. VITÓRIA DA CONQUISTA, Nº 192
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARRA DO CHOÇA - BA
CNP,I: 35.796.806/0001-12
DATA: 16/09/2020

'

-

~

-

--

Guaratinga - BA, 16 de Setembro de 2020.

,----,

-

IW'""-"

COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS F.JRELI
CNPJ: 35.796.806/0001-!2
KARLF.NE SANTOS PORTO RG: 1201189128 SSP/BA-CPF: 010.174.045-00

r

JS.7%Jl0ó/0UUM2

7

COM SAUOf COMERCIO 1:
M~NUTINÇi\O flt AWflG()S MtP!Wó
Av. VIMú ,fa Conq.mt." ~º >.n
íl.wm!n,•l<~"tSU!!-<><!<I
lllrml <lo (lwç, • h

L
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ENDEREÇO: Avenida Vitória da Conquista, Nº 192 -Bairro Centro - Barra do Choça - BA

FONE: (77) 99171-5938
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARATINGA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS

PARECER JURÍDICO FINAL

Manifestação Jurídica em licitação

De: Procuradoria Municipal
Para: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaratinga (Att. Equipe de Apoio)

Assunto: Parecer Final de atos praticados em Certame Licitatório Administrativo Pregão
Eletrônico n. 08/2020, Processo Licitatório n. 074/2020.

DO RESUMO

Consulta-nos o Setor de Licitações sobre a regularidade jurídica da fase externa do Processo
Ucitatório n. 074/2020, referente ao Pregão Eletrônico n. 08/2020, cujo objeto é o registro
de preços para futura aquisição de testes rápidos(COVlD-19) com detecção qualitativa dos
anticorpos lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o

CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde.

É breve o relatório, passemos à análise.

DA ANÁLISE

O processo foi regularmente deflagrado, tendo sido respeitado a lei Federal de

Acesso à Informação e o Edita! foi devidamente

publicado em sua integra no site:

www.guaratinga.ba .gov, br. e http:ljgua rat inga-ba. porta ltp.com.br/.
Os resumos do Edital também devidamente publicado no Diário Oficial do Município,
da União e no Jornal de grande circulação, consoante se constata nos autos, pelo que restou
cumprido o princípio da publicidade, conforme art. 18 e 19 do Decreto Municipal 160/2020.

convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital em jornal de

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARATINGA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
grande circulação no estado, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e no sítio
eletrônico oficial do Município.

na plataforma de pregàõ(
eletrônico informada no edital e no sítio eletrônico do Município_"
Houveram 10 (dez) interessados para fornecimento do objeto do certame.
Os demais procedimentos atinentes ao certame foram realizados em conformidade

com a !ei especifica e com Edital, observando-se ainda, sendo a proposta da empresa

ganhadora encontra-se com preços abaixo dos preços estimados pelo Departamento de
Compras, destacando assim uma economia para a administração.

DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, é o nosso parecer, s.m.j, pela regularidade jurídica da fase
externa do Processo Licitatório n. 074/2020, referente ao Pregão Eletrônico n. 08/2020,
considerando os preceitos da Lei de Licitações, Lei Federal nº 10.520/2002, na Lei Federal nº
10.024 de 20/2019 e no Decreto Municipal 160 de 10/06/2020, bem como das Leis
Complementares ns. 123/2006 e 147/2014, regulamentadas pelo Decreto n. 8.538/15,
opinamos pela adjudicação e homologação do objeto da licitação em favor da empresa
vencedora.
Guaratinga, 21 de setembro de 2020.

Rowenna ~ento Rosa
Procuradora Geral - OAB/BA 17.133

~f

JulianaC,,fT de Souza

'

.

Assessora Jurídica da Licitação- OAB BA 52.930

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Despacho ao Jurídico
{

Senhora Procuradora Municipal,

Após cumpridas as formalidades legais relativas ao Processo Administrativo nº
074/2020, Pregão Eletrônico nº 008/2020, cujo objeto é registrar preços para eventual e
futura aquisição de testes rápidos (COVID-19) com detecção qualitativa dos anticorpos
lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o

CORONAVIRUS, com registro na ANVISA, conforme o anexo I do Edital, encaminho os
autos do certame para vossa apreciação no sentido de atestar sua regularidade.
Atenciosamente,

Guaratinga/BA, 18 de setembro de 2020.

~ / ~ /-/ / .
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{') .· mo Caflos Rosa J s
Decreto Nº 196/2019
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro- Guaratinga/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Despacho para Controle interno
:,

'

.,,\'
y

'

Ao Sr. controlador Interno Municipal;
Jhordann Browlin Oliveira da Silva

Após cumpridas as formalidades legais relativas ao Processo Administrativo nº

074/2020, Pregão Eletrônico nº 008/2020, cujo objeto é registrar preços para eventual e
futura aquisição de testes rápidos (COVID-19) com detecção qualitativa dos anticorpos
lgG e !gM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o

CORONAVIRUS, com registro na ANVlSA, conforme o anexo l do Edital, encaminho os
autos do certame para apreciação desta controladoria no sentido de atestar sua

regularidade.

Atenciosamente,

Guaratinga/BA, 18 de setembro de 2020.

/n~~ ,

f////-

i~./Ca;:tó'S Ros~ias
i
ecreto Nº 196/2019
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Avenida Juscclino Kubistchek, 589, Centro - Guaratinga/BA

tiJIIIJ <

CONTROLE INTERNO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

PARECER
O Sistema de Controle Interno, no uso de suas atribuições, após a análise dos
autos do Processo Administrativo nº. 074/2020 - Pregão Eletrónico nº. 008/2020, emite
parecer FAVORÁVEL pela realização da despesa, haja vista terem sido cumpridos
todos os procedimentos necessários à sua legalização, sendo que, foram atendidos os
pressupostos existentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitação Públicas,
Lei 10.520/2002, Lei 8666/93 e Lei 4.320/64 e demais disposições aplicáveis à matéria.

Outrossim, fora certificado a correta externização dos atos administrativos,
com a correta publicação na Imprensa Oficial e em local próprio estabelecido na Lei
Orgânica Municipal e Lei de Licitações.

-,

Em assim sendo, somos favoráveis à realização da despesa.

Município de Guaratinga/BA, 18 de setembro de 2020.

IÍJ~N 3-=Jl~ Vc\~

J~,º

d~rdann

Browlin Oliveira da Silva
Decreto Nº 145 de 04 de maio de 2020
Controlador Interno Municipal

Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro - Guaratinga/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RELATÓRIO
(

Senhora Christine Pinto Rosa;
Prefeita Municipal de Guaratinqa/BA;
Encaminhamos autos conclusos referentes ao Processo Administrativo Nº

074/2020, Pregão Eletrônico Nº 008/2020 cujo objeto é registrar preços para eventual e
futura aquisição de testes rápidos (COVID-19) com detecção qualitativa dos anticorpos
lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o

CORONAVIRUS, com registro na ANVISA, conforme o anexo Ido Edital.
Informamos que o julgamento transcorreu dentro da normalidade, não tendo

havido intenção de interposição de recurso, os preços negociados enquadraram-se dentro
do limite estabelecido na planilha de balizamento de preços e a licitante apresentou
documentação de habilitação de acordo com as exigências do edital.
Salientamos que a Assessoria Jurídica Municipal, bem como a Controladoria

Interna Municipal manifestaram favoravelmente pela HOMOLOGAÇÃO do certame.

Atenciosamente,

Guaratinga/BA, 18 de setembro de 2020.

//tf~;
1

~ôio Ca~~sa o·as
Decreto Nº 196/201
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro - Guaratinga;BA

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
-''-:,,
o 1

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Pregoeiro Municipal de Guaratinga/BA no uso de suas atribuições legais, considerando o

resultado do julgamento relativo ao Processo Administrativo nº. 074/2020 Pregão Eletrônico nº.
008/2020, ADJUDICA os ítens negociados aos respectivos vencedores conforme segue:

., COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS; inscrita no
CNPJ sob o nº 35.796.806/0001-12, situada à Avenida Vitoria da Conquista, nº 192,
Centro, CEP.: 45.120-000- Barra do Choça/BA.

Guaratinga/BA, 18 de setembro de 2020.

Y w é , J s Rodrigues
Decreto Nº 160/2020
Pregoeiro Municipal

Avenida Jusce!ino Kubistchek, 589, Centro - Guaratinga/BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO DA GPL

Cumpridas as formalidades legais, na qualidade de Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, designado pela Decreto Municipal nº 196/2019, determino a
remessa do Processo Administrativo nº 074/2020, a Excelentíssima Senhora Prefeita do

Município de Guaratinga/BA, para apreciação, no sentido de entendimento para,
homologá-lo.

Guaratinga/BA, 18 de setembro de 2020 .

. ;!/L
{n4

Carlos Rosa Dias
· Decreto Nº 196/2019
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro - Guaratinga!BA

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Referente ao Processo Administrativo nº 074/2020
Pregão Eletrônico nº 008/2020

A Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o
resultado do Processo Administrativo nº. 074/2020, Pregão Eletrônico nº. 008/2020, cujo objeto é
registrar preços para eventual e futura aquisição de testes rápidos (covidw 19) com detecção
qualitativa dos anticorpos igg e igrn, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra
o coronavírus, com registro na ANVISA, conforme o anexo I do Edital tendo como vencedor a
licitante:

./ COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS; inscrita no
CNPJ sob o nº 35.796.806/0001-12, com o valor total de R$ 43.400,00 (Quarenta e Três Mil
e Quatrocentos Reais).

Determino a convocação da adjudicatária para assinatura do instrumento hábil de contratação.

Guaratinga/BA, 21 de setembro de 2020.

Qff,,/,,...-Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro - Guaratinga/BA

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
/

DECLARAÇÃO FORMAL DO ORDENADOR DA DESPESA

Pelo presente instrumento, a Prefeita de Guaratinga/BA, Sr." Christine Pinto Rosa, no pleno

uso de suas atribuições, e considerando as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.
notadamente em seu Art. 16, DECLARA, sob as penas da Lei, que a despesa referente ao Processo
Administrativo nº 074/2020 - Pregão Eletrônico nº 008/2020 está compatibilizada às três instâncias

básicas do Processo Orçamentário: à Lei Orçamentária, à Lei de Diretrizes e à Lei do Plano
Plurianual.

Guaratinga/BA, 22 de setembro de 2020.

n~
Christinmn;;;Rosa
Prefeita Municipal

Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro - GuaratingalBA

'::.:..<
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PUBLICAÇAO

HOMOLOGAÇAO

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro - Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000
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Terça-feiro
22 de Setembro de 2020
4-Ano -Nº2762

Guaratinga

')

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Referente ao Processo Administrativo nº 074/2020
Pregão Eletrônico nº 008/2020

A Prefeita Municipal de Guaratinga/BA, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o
resultado do Processo Administrativo nº. 074/2020. Pregão Elerrônico nº. 008/2020, cujo objeto é
registrar preços para eventual e futura aquisição de testes rápidos (covid-19) com detecção
qualitativa dos anticorpos igg e igm, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra
o coronavírus, com registro na ANV!SA, conforme o anexo 1 do Edital tendo como vencedor a
licitante:

./ COM SAUDE COMERCIO E !vlA.NlJTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS; inscrita no
CNPJ sob o nº 35.796.806;'0001-12, com o valor total de R$ 43.400,00 (Quarenta r Três Mil
e Quatrocentos Reais).

Determino a convocação da adjudicatária para assinatura do instrumento hábil de contratação.

GuaratingaíBA, 21 de setembro d(! 2020.

Chl'istinc Pinto Rosa
Prefeita Muni-:ipal
Avenida Juscelino Ku.b1stchek, 589, Ccnuo - Guaratinga/BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZBRAM3FFOP0TCQUEN0O9SW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

,--
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CONVOCAÇÃO
CONVOCADO: COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS;
inscrita no CNPJ sob o nº 35.796.806/0001-12, situada à Avenida Vitoria da Conquista, nº 192,
Centro, CEP.: 45.120-000 -Barra do Choça/BA.
MOTIVO: ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO.
ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 074/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N'
008/2020.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registrar preços para eventual e futura aquisição de testes rápidos
(COVID-19) com detecção qualitativa dos anticorpos IgG e lgM, com tipos de amostras de sangue
total, soro ou plasma, contra o CORONAVIRUS, com registro na ANVISA, conforme o anexo I do
Edital. Através da presente, fica convocada:
A empresa COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS; inscrita no
CNPJ sob o nº 35.796.806/0001-12, para no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
pmtir do recebimento desta, comparecer no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
Guaratinga/BA, na Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro a fim de assinar o Termo de
Compromisso referente a licitação em epígrafe, sob pena de decair do direito a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações.
Cientifico ainda que:
a) O não comparecimento no prazo estipulado acarretará na aplicação MULTA DE 10% (dez por
cento) sobre o valor global do futuro contrato;
h) se decaído o prazo, o convocado não comparecer ou não assinar o Ata de Registro de preços, a
administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da
mesma, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços, sem prejuízo da multa imposta no item anterior ao faltante;
Guaratinga/BA, 22 de setembro de 2020.

Q;v-YChristine Pinto Rosa
Prefeita Municipal

Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro - Guaratinga/BA

(Y')GuaratifiCEfTUa
"\ /

Cuidando do povo o pmg,esso aconleceg

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020
=P_R_O_C_E~S_S_O_A_D~M;;.IN;IS~T~R~A~T;.IV;0;::.:::.:,~.:,,;,;:..:::;,;;:.:,..:,,;,;:;,;;~,;;;.;.;,..;;.;.;;;,;;;;;,;;;.;..._~0~7~4f-/2~0~2l)Ô~\

MODALIDADE/FORMA/TIPO

Pregão/Eletrônico/Menor preço LOTE ÚNICO

008/2020

NÚMERO DA LICITAÇÃO
VALIDADE

por 12 (doze) meses

1-DOOBJETO

1.1 _ O Município de Guaratinga, com sede na Avenida Jusce!lno Kubistchek, 589, Cent~o,
Guaratinga/BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.634.985/000~ -59, neste ato re~re~e_ntado pela Prefeita
forar:n
Municipal, senhora Christine Pinto Rosac. e em conforrrndade com as atnbu1çoe_s qu~
delegadas, doravante denominado ÓRGAO GERENCIADOR, nos termos das ?1~pos1çoes legais
aplicáveis e do disposto no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2020, que ongmou esta Ata, de
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas e transcurso o prazo para
interposíção de recursos, resolve registrar os preços da empresa abaixo identificada, a seguir
denominada simplesmente FORNECEDOR, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento.

!he

EMPRESA: COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELl
CNPJ: 35.796.806/0001-12
ENDEREÇO: AVENIDA VITÓRIA DA CONQUISTA, Nº192, CENTRO, BARRA DO CHOÇA/BA
RESPONSÁVEL LEGAL: KARLENE SANTOS PORTO
CPF: 010.174.045-00
1.2 - A presente licitação tem como objeto REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVID-19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS
ANTICORPOS lgG e !gM, com tipos de amostras de sangue total, soro ou plasma, contra o
CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA, conforme o anexo I do Edital e quantidades
estabelecidas abaixo:

2 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência da data de sua assinatura até por 12 (doze) meses.
3 - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no
artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, quando da realização do Contrato;
3.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
3.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
3.4 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
3.5 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
3.6 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.7 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
3.8 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento; e
3.9 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.1 O - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
3.11 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
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4.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
4.2 - Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
4.3 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.4 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados

<

no mercado;
4.5 - Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
4.6 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou
de força maior.
4.7 - Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro
do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
5 - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

5.1 - A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro ínstrumento similar, conforme disposto no artigo 62
da Lei nº 8.666, de 1993.
5.2 - As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido
de contratação.
5.3 - O órgão convocarâ a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no
prazo de 05 (cinco) días úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente,
ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no Edital e na Ata de Regístro de Preços.
5.4 - Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e
aceita pela Administração.
5.5 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicia!
atualizado do contrato.
5.6 - As supressões dos contratos resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% {vinte e cinco par cento), de acordo dom§ 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.
5.7 - É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
5.8 - A Contratada deverâ manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
5.9 ~ Durante a vigência da contratação, a fiscalização serâ exercida por um representante da
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência
à Administração.
6 - DA VIG~NCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 - Ata de Registro de preços firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as
disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão deste, até
por 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo
57 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à
contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a
pagar.

7-DO PREÇO

7.1- Durante a viaência de cada contratar.ão, os pre :os são fixos e irreaiustáveis.
Item
Especificação
Marca Quant.
Valor
Valor
Unit.
Total
Unit.
1.
UNlD
2.000
R$
R$
21,70
43.400,00
TESTE RÁPIDO {COVID-19) com Detecção
quantitativa dos <1nticorpos lgG
lgM,
contra o Coronavirus, tipo de amostra:
sangue total, soro ou plasma, c;om Registro
na ANVISA.

"
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VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É OE R$ 43.400,00 (Quarenta e três
mil e quatrocentos reais);
7.2 - A existência de preços registrados não obriga a Admínistração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condiçóes.

8

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada obriga-se a:
a) Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento contratado, nos termos da legislação vigente,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado, com fundamento no art. 70 da Lei nª 8.666/93;
b) Fornecer os itens licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos
padrões estabelecidos, usando somente material de primeira linha e de acordo com o que
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, vindo a responder por danos eventuais que
comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produto de má qualidade e
fora dos padrões de higiene;
c) Entregar a totalidade do produto solicitado na Ordem de Fornecimento emitida, não sendo admitido
o parcelamento;
d) Entregar TESTES RÁPIDOS {COVID-19) de acordo a Ordem de Fornecimento no prazo de 15
(quinze} dias a contar da comunicação efetivada pela Administração Municipal.;
e) Fazer a entrega no prazo máximo de 15 (dias) dias contados da data do recebimento da
Ordem de Fornecimento;
f) Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento
não importará a sua aceitação;
g) Acatar as instruções e observações que emanem da Fiscalização da Contratante, refazendo,
sem ônus, qualquer produto ou serviço em desacordo com o solicitado;
h} Manter durante toda a vigência desta contrato, em compatibilidade com as obrígações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando do procedimento licitatório;
i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser contratado.
j) Encaminhar, quando solicitado, via fax ou e-mail, o nome do banco, agência e número da conta
corrente, endereço, telefone e representante legal da empresa, com número do CNPJ e Inscrição
Estadual e Inscrição Municipal.
1) Substituir) no prazo máximo de 03 (três) dias, a partir da comunicação feita pela administração,
TESTES RAPIOOS (COVI0-19) que não satisfizerem à especificação exigida.
m) Fornecer produtos com prazo de vencimento da validade/garantia não inferior a 12(doze)
meses, a contar da entrega.
n) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Órgão Gerenciador ou a
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
8.2 A Contratante obriga-se a:
a) Receber provisoriamente os serviços, no local, data e horário;
b) Verlficar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivos;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado Administração Pública;
d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9 - DA ADESÂD DO CARONA:
9.1 - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública não-participante do certame licitatório
poderá utilizar a Ata, durante sua vigência, desde que:
9.1.1 - comprove nos autos a vantagem da adesão;
9.1.2 - consulte previamente o órgão gerenciador; e
9.1.3 - observe a quantidade licitada do obieto constante da Ata e sua compatibilidade com a
expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento.
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9.2 - Caberâ ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar--<
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não preiudique as obrigações anteriormente
assumidas.
9.3 _ As aquisíções ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, aos
quantitativos iniciais registrados na ARP.
9.4 _ Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador,
outros entes da Administração Pública e entidades privadas.
9.5 - As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na fom1a permitida no art.
65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido aditada.
O órgão Gerenclador não responde pelos atos do Órgão carona.
9.7 _ A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzír, não
respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

9.6-

10 - DD CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 - A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito
nas seguintes situações:
10.1.1 -Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
10.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata
de Registro de Preços;
10.1.1.2 - o Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
10.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
Preços decorrente do Registro de Preços;
10.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado;
10.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato
decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da
Lei Federal n~ 8.666, de 21 de junho de 1993;
10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela
Administração.
10.1.2 - Pelo FORNECEDOR:
10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as
exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência
de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento Convocatório, nesta Ata,
bem como de ressarcimento ao Município de Guaratinga/BA por perdas e danos;
10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior.
10.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
11-DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DAS TESTES RÁPIDOS (COVID-19)
11.1 - Os TESTES RAPIDOS (COVlD-19) serão recebidas:
a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
a.1) a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2) o prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;
a.3) a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento.
b) Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento provisório, por servidor
ou comissão responsável, desde que:
b.1) a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
b.2) o objeto esteja adequado para utilização.
11.2. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o
recebimento definitivo.
11.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, esta Administração poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuizo das penalidades cabíveis.
11.4. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 1O {dez) dias
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
11.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia

@r>GuaratinEITUPa
"\ /

Cu;dondo do povo o pmg,esso oconteceg

,,

servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para o Município de Guaratinga. ·
11.6. A licitante vencedora obriga-se a substituir, imediatamente a partir do recebimento de
notificação efetuada pela Administração Municipal, o obíeto entregue e aceito compro,v_ada _ a
existência de incorreções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utIhzaçao.
Findo este prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis.
11.7. Os TESTES RÁPIDOS (COVID-19) que por sua natureza tenham em seu registro prazo de
garantia do fabricante contra defeitos de fabricação ou recomendações para uso em tempo préestabelecido, deverão obrigatoriamente possuir um prazo mínimo de 12 (doze) meses para o seu uso
a contar da data de entrega.
a) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e
da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 03 (três) dias do rece~imento provisório.
11.8 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos TESTES RAPIDOS (COVID-19)
em desacordo com as especificações exigidas.
12- DO PAGAMENTO

12.1 - O prazo comum de todos os processos de pagamento da Administração Pública é de até 30
(trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura (Lei 8666/93 , art. 40, inciso XIV, alínea
~)- Esse é o prazo que leva para o gestor e o fiscal do contrato atestarem na Nota Fiscal que o
fornecedor já cumpriu a sua parte e já pode ser pago.
Confira o texto legal:
LEI FEDERAL N" 8.666/93
Art 40
XIV~ condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento náo supen·or a trinta dias, contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela;
12.1.1 - Administração pública só é considerada inadimplente após 90 (noventa) dias de atraso no
pagamento (art. 78, inciso XV, da lei 8666/93). Vejamos:
Art 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
[...] XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perlurbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja nonnalizada a situação;
OBS: O prazo citado acima também se aplica ao interrompimento do fornecimento por falta de
pagamento, pois só se caracteriza inadimplência após os 90 (Noventa) dias, antes o Licitante que o
fizer estará descumprindo o contrato firmado entre ambas as partes, passivo, portanto de sanções e
punições.
12.1.2 - Os pagamentos serão feitos, no prazo de 30 (trinta} dias, contados a partir da entrega dos
itens, devidamente fiscalizadas, discriminado nas respectivas ordens de fornecimento, mediante
apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
12.2 - O "atesto" fica condicionado à verificação da confonnidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
12.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
12.4 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei
Complementar n" 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido reg!me, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada
pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nc 1.234, de
11 de janeiro de 2012.
12.5 - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislação vigente.
12.6 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
12.7 - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
13 - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
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13.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria . ,· ,,
Municipal de Saúde 1 na pessoa da Sr" ELIZANGELA FERREIRA MEDINA, nomea~a pel&a'.'C)/'
Portaria Municipal Nº 002/2018, que verificará a procedência da entrega TESTES RAPIDOS :.,,
(COVID-19) comprovando a qualidade dos mesmos e registrará todas as ocorrência~ e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à lícitante vencedora, venficando
irregularidade serão aplicadas as sanções previstas, constantes neste Edital.
13.2 - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução do registro de preço.
13.3 - A fiscalização de que trata este Item não exclul nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993,
13.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, detenninando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer
da contratação:
a) lnexecução total ou parcialmente o contrato;
b) Apresentar documentação falsa;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
d) Cometer fraude fiscal;
e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no
Contrato.
14.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa:
b.1) Moratória de até 0,33% (zero, vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias;
b,2) Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória,
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.
e) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Guaratinga pelo prazo de até
dois anos;
d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no S!CAF pelo prazo de até
cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos causados;
14.3 • A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.4 - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em
razão do contrato decorrente desta licitação:
a) tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meío dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
14.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
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14.6 -As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
14.7 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de Registro de
Fornecedores.
14.8 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
14.9 - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no
Edital.

15- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº. 008/2020 e a proposta vencedora da contratada;
15.2 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo
extrato no Diário Oficial;
15.3 - É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licltatórios para registro de
preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra.
15.4 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002,
Decreto nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 2006, posteriores alterações Lei Complementar nº
147/2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, e demais exigências previstas neste Edital
e seus Anexos.
O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Comum - Comarca de
Guaratinga/BA, com exclusão de qualquer outro.

Guaratinga-BA, 23 de SETEMBRO de 2020.

CHRISTINE PINTO ROSA
PREFEITA MUNICIPAL
ÓRGÃO GERENCIADOR

EMPRESA COM SAUDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS EIRELI
CNPJ: 35.796.806/0001-12
ENDEREÇO: AVENIDA VITÓRIA DA CONQUISTA, Nº192, CENTRO, BARRA DO CHOÇA/BA
RESPONSAVEL LEGAL: KARLENE SANTOS PORTO
CPF: 010.174.045-00

Av. Jusceíino Kubitschek, 589, centro, CEP 45.840-000, Guaratinga, Bahia

Cuidando do povo o progresso acontece.

EXTRA TO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

016/2020
Pregão Eletrônico SRP nº 0812020

Processo Administrativo: 074/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP nº 08/2020
Partes: Município de Guaratinga e empresa COM SAÚDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
ARTIGOS MÉDICOS E!RELI, CNPJ: 35.796.806/0001-12
Objeto: REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁ.PIDOS (COVJD19) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total,
soro ou plasma, contra o CORONAVÍRUS, com registro na ANVISA

Valor: R$ 43.400,00 (Quarenta e três mil e quatrocentos reais)

Dotação Orçamentária:É dispensada a certificaçáo de dotação orçamentária nos processo
licitatório para registro de preços, nos termos do art. 15 da lei Federa! n. 8666/2017, devendo
ser informada no ato da compra.

Cerlifico que o presente extrato fora publicado no Quadro de A viso da Prefeitura
Municipal no prazo legal.
Guaratinga/BA, 23 de setembro de 2020.

Q-t_)'"--Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
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30 de Setembro de 2020
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MUNICIPIO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

016/2020
Pregão Eletrônico SRP nº 08/2020
Processo Administrativo: 074/2020
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP n,; 08/2020
Partes: Município de Guaratinga e empresa COM SAÚDE COMÉRC!O E MANUTENÇÃO OE
ARTIGOS MÉDICOS EIREU, CNPJ: 35.796.806/0001-12
Objeto: REGISTRAR PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (COVI019) COM DETECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS lgG e lgM, com tipos de amostras de sangue total.

soro ou plasma, contra o CORONAVÍRUS, com registro na ANVlSA.

Valor: R$ 43.400,00 (Quarenta e três mil e quatrocentos reais)
Dotação Orçamentária:

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processo

!icltatório para registro de preços, nos termos do art. 15 da lei Federal n. 8666/2017, devendo
ser informada no ato da compra.

Certifico que o prnsente extrato fora publícado no Quadro de Avíso da Prefeitura
Municipal no prazo legal.
Guaratinga/BA, 23 de setembro de 2020.

Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 002 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.
Designa servidores para atuar como Fiscal
de Contratos da Secretaria de Saúde, e dá
outras providências.

A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GUARATINGA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que se faz necessário designar servidores para receber e
conferir todo e qualquer bem adquirido por esta Secretaria Municipal, visando
garantir que os fornecedores entreguem os produtos em quantitativo e
qualitativo contratados;
RESOLVE:

Art. 1°. Designar os se,vidores, abaixo relacionados, como responsáveis pelo
recebimento e conferência dos bens adquiridos para a Secretaria Municipal de
Saúde:
Elizangela Ferreira Medina, matrícula nº. 8888892932 - Titular
Vanusa da Conceição Lobeu, matrícula nº. 888889012 - Suplente
Parágrafo Primeiro. O servidor designado deverá se certificar se os bens
entregues são compatíveis, em qualidade e quantidade, com os contratados
pela Administração, devendo informar às autoridades competentes qualquer
irregularidade verificada.
Parágrafo Segundo. Após conferência o referido servidor deverá emitir
Termo de Recebimento definitivo e/ou provisório.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a
Portaria 001, de 24 de Setembro de 2018.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 28 de novembro de 2018.

Siderlândia Carmos Pereira
Secretária de Saúde

Decreto N°012/2018
Avenida Bahia, 533- Centro- Guaratinga - BA- CEP: 45840-000
CNPJ: 09.676/0001-03- Fone: 3277-2672

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KAB/BR+HSNO0U755UUSTBG
Esta edição encontra-se no site: www.guaratinga.ba.io.org.br em servidor certificado !CP-BRASIL
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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
ORDEM DE FORNECIMENTO

À EMPRESA COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS; inscrita
no CNPJ sob o nº 35.796.806/0001~12, situada à Avenida Vitoria da Conquista, nº 192, Centro,
CEP.: 45.120-000 - Barra do Choça/BA.

O Município de Guaratinga/BA, baseado na homologação do Processo Licitatório em
epígrafe, ordena a referida empresa, a disponibilizar os itens ganhos na licitação, conforme
relacionado na proposta apresentada e acordado em Ata de Registro de Preços, mediante
apresentação de requisição, emitida pela autoridade competente.

Guaratinga/BA, 23 de setembro de 2020.

Christine Pinto Rosa
Prefeita i\1unicipal

Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro - Guaratinga/BA

