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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPj: 08.218.99110001.95

AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

L, Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, eu, SILVIA TELES

BARRETO, Membro do Setor de Compras, abri o Processo Administrativo n° 019-

S/2021, oriundo do DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, contendo a

descrição clara e suficiente do objeto aquisição de teste PARA detecção de

COVID-19, contendo suas peças integrantes em conformidade com a lei 8.666/93,

consoante autorização da Secretária Municipal de Saúde para a deflagração do

procedimento, faço o presente registro e autuação.

!::: l—L
SILVIA TELES BARRETO

MEMBRO DO SETOR DE COMPRAS

Prefeitura Municipal SECRETARIA municipal de saúde
'C
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Prefeitura Municipal de Itabuna ,
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021 '

" ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-Sl2021 i
ji

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO..

PROCESSO ADMINISTRATIVO
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DATA: 18.02.2021

TERMO DE REFÊRENCIA

REQUISITANTE: Departamento de Média e Alta Complexidade

1. OBJETIVO
1.1:Opresente Termo de Referência tem por objetivo definir TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19

para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, conforme requisição em anexo.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição de testes para detecção de COVID-19 por metodologia de fluorescência deve-se a
necessidade de diagnóstico rápido e preciso bem como diminuição do tempo resposta ao inicio do

tratamento e/ou transferência do paciente para rede hospitalar especializada.

""3. INDICAÇÃO DOS CUSTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
_ _ _ _ . _14.1. Indicar a origem dos recursos:

UNIDADE: 1019 - Fundo Municipal de Saúde de Itabuna;
PROJETO ATIVIDADE - 2398 - MAC - MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA

ELEMENTO DESPESA - 339030 - MATERIA DE CONSUMO

FONTE: 14

4. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DOS SUPRIMENTOS

4.1. Teste para determinação qualitativa de ANTIGENO de SARS-COV-2 (COVID-19), utilizando a

metodologia fluorescência (Európio), com resultado em índice de Corte (Cal);

4.2. Em amostra humanas de Swab da nasofaringe. Procedimento em única etapa para evitar risco de

contaminação. O Kit deverá ser composto por um dispositivo em cassete teste, tampão de

extração com tampa filtro e Swab estéril. Leitura em 001 em 30 minutos;

4.3. Armazenamento 20 a 30"C. Sensibilidade minima de 85%;

4.4.Especificidade mínima de 95% com fornecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura de

resultados, em regime de comodato;

4.5. O teste pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico inicial do COVID19 em pacientes com

sintomas clínicos da infecção por SARS-COV-2, teste para diagnóstico in vitro, proporcionando um

resultado de triagem inicial;

4.6. OBRIGATÓRIO POSSUIR REGISTRO DA ANVISA;

4.7. O prazo de validade dos TESTES na hora da entrega não deverá ser inferior a 12 (doze) meses.

5. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. o objeto em referência só será aceito após devidamente inspecionado pelo gestor do contrato e

devidamente verificado quantos as suas especificidades.

6. FISCALIZAçÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

6.1. Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim
como a sua designação adequada, a diretoria solicitante recomenda a Rafaela Caldas, coordenadora
Interina da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H.
6.1.1- O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Depto de Licitações e Compras a cópia do referido contrato;
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b) Identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;

C) Dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o

saldo atualizado.
d) Observar se os itens recebidos conferem com os solicitados e constantes do contrato;
6.2. A existência e a atuação da fiscalização pela Secretaria de Saúde em nada restringe a

responsabilidade, única, integral e exclusiva da(s) 1icitante(s) vencedora(s), no que concerne à execução

do objeto contratado.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS"5ERVIÇOS/LOCALIZAÇAO UNIDADE "

7.1. O contrato a ser firmado terá duração de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, podendo
ser prorrogado, a critério da Prefeitura e com a concordância da Contratada, por período igual ou
inferior, até o limite permitido na Lei 8.666/93.

7.2. A prorrogação do Contrato observará as disposições do art. 57; e as alterações, o art. 65, ambos da
Lei 8.666/93.

C ©Ak
Setor de ompras — Silva Barreto.

C
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OFÍCIO INTERNO Nq 135/2021

DE: Depto de Média e Alta

Complexidade - Adriana Peixoto Silva

" ZÉ. " V.; ;é" , :,' ~" . Z;

DATA: 15 DE FEVEREIRO DE 2021 '

PARA: Diretoria Administrativa e i

Financeira - Geanne Magalhães Dantas

de Carvalho

KSUNTO: AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE COVID-19

O Prezada,

Considerando a necessidade de diagnóstico rápido e preciso, bem como

diminuição do tempo resposta ao inicio do tratamento e/ou transferência do paciente

para rede hospitalar especializada, solicito aquisição de testes para detecção de

COVID-19 por metodologia de fluorescência, a fim de atender a demanda da Unidade

de Pronto Atendimento — UPA 24h, porta de entrada para pacientes com sintomas de

COVID-19 no município de Itabuna, conforme requisição e termo de referência em

anexo.

C

Ciente de vossa colaboração, coloco-me a disposição para os esclarecimentos

que se façam necessários.

^'""°""'""' É$Ê::i::,:i!,;;g;,:,!°·
Adria eixoto Silva

Supervisora do Departamento de Média e Alta Complexidade
Decreto n° 14.077/2021

Av. Amélia Amado, n 05, Centro, Itabuna - BA
CEP: 45600-051, CNPj: 08.218.991/0001+95

Contato: 3618-4909
e-mail: dmacitabuna@hotmai/.com
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE' =-<' de Itabuna N" 088/2021 DEmNENT00E¥EwAÊALTÁ¢oupLEx|oME

REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DATA: 15.02.2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN. QUANTIDADE
___J

TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA COVID-

19 POR METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA. Teste para

determinação qualitativa de ANTIGENO de SARS-CoV-2 (COVID-
19), utilizando a metodologia fluorescência (EurÓpio), com
resultado em índice de Corte (Cal). Em amostra humanas de Swab
da nasofaringe. Procedimento em única etapa para evitar risco de
contaminação. O Kit deverá ser composto por um dispositivo em
cassete teste, tampão de extração com tampa filtro e Swab estéril.
Leitura em 001 em 30 minutos. Armazenamento 20 a 30°C· und 2.000

1' Sensibilidade mínima de 85% Especificidade mínima de 95% com

fornecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura de resultados,
em regime de comodato. Esse Teste pode ser utilizado para auxiliar
no diagnóstico inicial do COVID19 em pacientes com sintomas
clínicos da infecção por SARS-COV-2, teste para diagnóstico in vitro,
proporcionando um resultado de triagem inicial. OBRIGATÓRIO
POSSUIR REGISTRO DA ANVISA. OBS: O prazo de validade dos
TESTES na hora da entrega não deverá ser inferior a 12 (doze)

rneses. OBSERVAÇÕES:

QUANTITATIVO REQUISITADO PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE

PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19.

emissão visto Mríana ' oto Si y4
Sup0n'"^'^ " %";:,?d:dt:
do Me(j|a ' i 077f2021

l l l l Docre\o '
"RÊSRNSÁWl DIRETOR DO DEPARTAMENTO

AUTORIZAÇÃO RECEBIMENTO

l l l l
DIRETOR ADMINSTRATIVO RESPONSÁVEL



OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT.
IMPORTA£ÕES EXPORTA£ÕES EIRELI

I M '" Pi - ""' """ ""°°'"'l %µ End Rodovia Br-1Of SIN" km 510 b-jaçanã - ltabum-Ba
' ' 11 :1 u CEP 45808-75O/Fax(73) 3215-5429

okey med@hotmaij.com l pedido@okeymecf com.br

r

cxXj3

R

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - BA

ORÇAMENTO

Soúclto OR AMENTO do He reladona b e na mama ordem resmada:

ITEM DESCRIçÃO DO PRODUTO UNID QTD MARCA V. UNIT. V.TOTAL

TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA COVID-I9 POR METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA. Teste

para dettmninação qualitativa dc ANTIGENO de SARS-CoV-2 (COV1D-l9), utilizando a mctodología fluorcscCncia (Euróµo), com
multado em índice dc Corte (Cal) Em amostra humanas & SwU da nasofàringe. Proccãmento cm úmca etapa para evitar risco dc
contammaçào C) Kit dev«á sct composto pot um dispositivo cm cassete 1c$tc, tampão de extração com tampa filtro c Swab çstéri]. ECO

l. Tra em 001 cm 3[) minutos. Armazenamçnlo 20 a 30<, Scnsibihdadc minima dc 8$% Espccificidade minima de 9$% cum UNI) 2.000 DIAGNOSTICÁ RS 120.00 RS 240,000.00
ormchncmo dc 02 (dois) equipamentos de látuw dc resultados, cm rcgimc dc çomcxkto. Esse Teste pode ser utilizado pata auxiliar no

diagnóstico inicial do COVTD19 em pacientes com sintomas dínicos da infecção por SARS-CoV-2, teste para diagnóstico in vilro,
pnopomonaMo um resultMo de triagçm inicia1. OBRIGATÓRIO POSSUIR REGISTRO DA ANV1SA. OBS: O pruo de vUdàde

dos TESTES na hora da entrega não deverá ser infèr1or 12 (doze) nmes.

VALOR TOTAL DO LOTE RS 240.000 00
,,, DO LOTE RS DUZENTOS E QUARENTA MII. REAIS_

k

'l

ÇÍchde da PropoMa: 60 DIAS

ITABUNA, 22 DE FEVEREIRO DE 2021

OKEY-MED DIST. MED. HOSP. ODONT. IMPORTAçÕES E EXPORTAçÕES EIREL1
CNPj: Il3ll.773/0D01A5,AK'SC.EST.:84776323 /INSC.MUNICIPAL:18266

rí1.311.773looo1-o©
QKEYMED
HQwUum$mu%µ$'wun+$

RQQQVIA UI ioi,« KM SID

L_ jAçANA " 46.60&7&0
Wabuna -BA ,J
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Licimaster
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

REF.:N" REQUISIÇÃO/SETOR REQUISITANTE: 084/2021 - AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA
COVID-19 POR METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA - DEPT° DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Item Descriçãol especif. QTD UND MARCA l P. U. RS TOTAL
FABRICANTE

i" teSte"T\rã DETÊi=rwavlD-19 ANT(GENO DA COVID-19 POR 2.000 Und ECO RS 110,00 RS 220.000,00
METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA. Teste para determinação qualitativa de DIAGNOSTICA
ANTIGENO de SARS-COV-2 (COVID-19), utilizando a metodologia fluorescência
(Európio), com resultado em índice de Corte (Cal). Em amostra humanas de
Swab da nasofaringe. Procedimento em única etapa para evitar risco de
contaminação. O Kit deverá ser composto por um dispositivo em cassete teste,
tampão de extração com tampa filtro e Swab estéril. Leitura em 001 em 30
minutos. Armazenamento 20 a 30"C. Sensibilidade mínima de 85%
Especificidade mínima de 95% com fornecimento de 02 (dois) equipamentos de
leitura de resultados, em regime de comodato. Esse Teste pode ser utilizado para

" auxiliar no diagnóstico inicial do COVID19 em pacientes com sintomas clínicos da
infecção por SARS-COV-2, teste para diagnóstico in vitro, proporcionando um
resultado de triagem inicial. OBRIGATÓRIO POSSUIR REGISTRO DA ANVISA.

OBS: O prazo de validade dos TESTES na hora da entrega não deverá ser
inferior a 12 (doze) meses.

TOTAL R R 220.000 00
duzentos e vinte mil reais

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA COVID-19 POR METODOLOGIA DEFLUORESCÊNCIA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
FRETE: CIF

Salvador, 22 de Fevereiro de 2021

Atenciosamente,
MANUEL ALENCAR
(71) 3035-9718

tZ.u^Ç/,,C,,.7ü4 .;j,_

"l |20.001.049/0001-76

Uc|lusíERo(slmU|mDEvE(KMIEm$
EPR0DUT0$ÉlKW0$PfTMAREREU.

Rua lndoMsia, n" 500 - Galpão 8
Granjas Rurais Presidente Vargas

CEP: 41.230420
Salvador - BA
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LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSP|TALAR EIRELI



Responsável: Silvia Barreto
Departamento: Setor de Compras Sec. de Saúde

QCJJCJ

Relatório de Cota ão: TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA COVID-19 PORMETODOLOGIA DÊ FLUORESCENCIA.

Pesquisa realizada entre 22/02/2021 15:18:39 e 22/02/2021 15:59:52

Relatório gerado no dia 22/02/2021 16:06:38 (IP: 200.151.208.229)

Item l: TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA COVID-19 POR METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA.

PREçOS QUANTIDADE PREçO ESTIMADO TOTAL

4 2.000 R$ 130,62 (un) R$ 261.240,00

Preço Órgão Público Identificação Data Preço
Público Homologação

1 MUNlClPlO DE BARRA DO CHOCA l (2) COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAD N'Licitação:841792 09/12/2020 RS 130,62
C Valor Unitário RS

130,62

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 130,62

Valor Global: R$ 261.240,00

Valor do item em relação ao total

:TESTE PARA,,, 0

Quantidade de preços por item

O
ltem1

Detalhamento dos Itens

Item l: TESTE PARA DETECÇÃO DE COVÓ-19 ANTÍGENO DA COVID-19 POR METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA F '.

" """f
Preço Estimado: RS 130,6'2 (un) Média dos Preços Obtidos: RS 130,62

1 /3
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Quantidade Descrição Observação

F

2.000 Unidades TESTE PARA DETECÇÃO DE COVl>19 ANTÍGENO DA COVl>19 POR METODOLOGIA DE FLUORESCENCIA. Teste para deter

" minação qualitativa de ANTIGENO de SARS-COV-2 (COVID-19), utilizando a metodo1oçµa fluorescência (Európio), com resultad
q em índice de Corte (Cal). Em amostra humanas de Swab da nasofaringe. Procedimento em única etapa para evitar risco de

contaminação. O Kit deverá ser composto por um dispositivo em cassete teste, tampão de extração com tampa filtro e Swab

estéril, Lêitura em 001 em 30 minutos. Armazenamento 20 a 30"C. Sensibilidade mínima de 85% Especificidade mínima de

95% com fornecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura de resultados, em regime de comodato. Esse Teste pode ser uti

lizado para auxiliar no diagnóstico inicial do COVID19 em pacientes com sintomas clínicos da infecção por SARS-CoV-2, test

e para diagnóstico in vitro, proporcionando um resultado de triagem inicial. OBRIGATÓRIO POSSUIR REGISTRO DA ANVISA,

OBS: O prazo de validade dos TESTES na hora da entrega não deverá ser inferiora 12 (doze) meses.

Preço (Outros Entes Públicos) l: Média das Propostas Iniciais

Órgão: MUNlClPlO DE BARRA DO CHOCAI (2) COMISSAO PERMANENTE DE

LICITACAO

objeto: registro de preços para contratação futura de pessoa jurídica

OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO

IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECçÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS

DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE, JUNTO À

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA.

Descrição: TESTE RAPIDO PARA COVID B-TESTE RÁPIDO

IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECçÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS

DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARINGE.

R$ 130,62

C

Data: 04/11/2020 08 15

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N°LÍcitação:841792

Lote/ltem: 1/1

Ata: kakAta

Adjudicação: 09/12/2020 11 21

Homologação: 09/12/2020 11:21

Fonte: www.Iicitacoes-e.com.br

Quantidade: 2.000

UF: BA

.' X

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

50.248.780/0013-03 ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. RS 50,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não mformado
De8crição: 2.000 unidades de PanbÉQ COVID-19 Ag Rapid Test. Teste imunocromatográfico rápido de díagnósbco para a detecção qualitativa do antígeno SAR
SCOV-2 em amostras humanas de swab nasofaríngeo. Estabilidade' 2 a 30"C, Composição: Tampão (l x g mL), tubos de extração, tampas de tubo de extração,
swab controle positivo, swab controle negativo, swabs nasofaríngeos estenlizados para coleta de amostra, suporte para tubos, guia de referência rápida, instruç
ão de uso. Sensibihdade' 93.3% (98.2% para amostras com valores de et 33) l Especificidade: 99.4%: Apresentação: kit cl 25 testes (não fracionável). totalizand
o 80 kits para atender o quantitativo solicitado. Código: 41FK10: Fabricante: Abbott Rapid Diagnostics jena GmbH: procedênoa. Estrangeira - Alemanha, Regist
ro no MS. 10071770915, Valor unitário proposto: R$ 50,00 (cinquenta reais) l valor total proposto: RS 100.000,00 (cem mil reais, Declaramos estar de acordo c
om o edital e seus anexos, Declaramos também que nos preços propostos estão inclusos todos os CUStos necessários para atendimento do objeto dessa hcíta

ção.

E8tado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
sc Itajaí r VEREADOR germano luiz VIEIRA 500 (ii) 2131-5146/ (11) 2131-5100 fiscal,br@alere.com

OKEY-MED DISTRIBU1DORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP Roo 122,50

Marca: Marca não nformâcia
Fabricante: Fabricante não informâdo
Descrição: 1 Teste rápido tmunocromatográhco para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofarmge, para leitura d
e resultados em até 15 minutos, sem necessidade de suporte Iaboratonal. UNO 2,000 MARCA ECO DIAGNOSTICA

Endereço:

ECO DIAGNOSTICA LTDA -EPP R$ 150,00

Marca: Marca não informàda
Fabrica nte: Fabricante não informado
Descrição: COVID-19 Ag C ECO Teste. Teste rápido imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nas
ofartnge, para leitura de resultados em até 15 minutos, sem necessidade de suporte laboratoriaI.Registro Mmistério da Saúde: 80954880146. Marca: ECO Diagn
ósticaFabricante: ECO Diagnóstica

Endereço:

FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI R$ 200,00

Marca: Marca não informada
Fabrica nte: Fabricante não mformàdo
Descrição: TESTE RÁPIDO lMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECçÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRAS DE SWAB DA NASOFARI
NGE. 2000 TESTE RAPIDO PARA COVil) 19 MARCA/MODELO: ECO DIAGNÓTICA/ECO TESTE.

2/3
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Endereço:

VALOR DA PROPOSTA INICIAL
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l SEC RETA,RLA MUNICIPAL DE

CNPJ N"

Itabuna, 22 de Fevereiro de 2021. PARA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE.

BANCO DE BANCO DE PREÇO VL VLUND

ITEM DESCRIÇÃO QTD LICIMASTER LICIMASTER VL TOTAL OKEYMED OKEYMED VL TOTAL PREÇO VL VL TOTAL REF.
UND VL UND TOTAL REF.

VL UND UND

TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO

DA COVID-19 POR METODOLOGIA DE
FLUORESCÊNCIA. Teste para determinação

qualitativa de ANTIGENO de SARS-COV-2 (COVID-

19), utilizando a metodologia fluorescência

(Európio), com resultado em índice de Corte (Cal).

Em amostra humanas de Swab da nasofaringe.

Procedimento em única etapa para evitar risco de

contaminação. O Kit deverá ser composto por um

dispositivo em cassete teste, tampão de extração

com tampa filtro e Swab estéril. Leitura em 001 em

30 minutos. Armazenamento 20 a 30"C. U 2 ,000 $11 R$ 13 , 2 R$1 21 R$2 . 13,33
l Sen,ibilidade minima de 85% Especificidad" ND R 0,00 R$ 220.000,00 R$ 120,00 R$ 24Q000,00 O 6 R$ 261.240,00 20, 40 4

minima de 95% com fornecimento de 02 (dois)

equipamentos de leitura de resultados, em regime

de comodato. Esse Teste pode ser utilizado para

auxiliar no diagnóstico inicial do COVID19 em

pacientes com sintomas clínicos da infecção por

SARS-CoV-2, teste para diagnóstico in vitro,

proporcionando um resultado de triagem inicial.
OBRIGATÓRIO POSSUIR REGISTRO DA

ANVISA. OBS: O prazo de validade dos TESTES na

hora da entrega não deverá ser inferior a 12

(doze) meses.

1"\
, R$ 220.000,00 R$ 240.000,00 R$ 261.240,00 R$ 240.413,33ií±:t

SetordeComp,us

7iluia Teles Barreto J~
Sec. Municipal de Saúde Lb

Setor de Compras
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Secretaria de Saúde de Itabuna

CNPj: 08.218.991/0001-95

Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna 24/02/2021 14'05

PROCESSO ADMINISTRATIVO-019-S 2021

Número

Cl-023-2021

Responsável

Elizabete Avelino da C. de Souza

Ao Sr. Nadilson Francisco Alves Esteves
Controlador Interno

C
Em resposta ao Setor financeiro e administrativo desta Secretaria de Saúde, relativo

ao Processo Administrativo n° 019-S-2021 em atendimento as demandas da MAC- Manutenção
da Rede Própria a contratação de empresa para aquisição de testes detecção de COVID-19.
verificamos que o mesmo atende as exigências de razoabilidade da secretaria de saúde informo a
seguinte dotação orçamentaria em obediência ao fluxo da instrução normativa de 01/2021 que
estabelece fluxo da despesa.

Dotação Orçamentária

*'='à "M Dotação Orçamentária Valor,··L-""" u'

IDADE 1019 Fundo Municipal de Saúde
.!-

- · , ." 2398 MAC - Manutenção da Rede Própria

ELEMENTO 339030 MATERIAL CONSUMO

~ FONTE 9214 ransferência Recursos 14% RS 240.413,33

Adequações

Sem Adequações

GERENTE D, ^,ÊONXÂB|L|DADE

Elizabete Ave 'no da C. Souza
,,.,,,Q "l'j

'\\\,Secretaria Municipal de Sáude
Endereço: Av. Princesa Isabel. 678, Bairro Banco Raso - Ita buna/Ba

CEP: 45,607-291
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PARECER CGM N". 017/ 2021 _, .. .. _. Q!'?'t?-fe;ra. 24 cIe fevereiro de 2021.

EMERSON OLIVEIRA DA S'l.'t/A LÍVIA MA$'!A BCl8/íFIM AGUIAR
De: $uperiisor de Controle lntErno Para: Secretaria de 3aúde

€)

Âj'js análise 'jo prmesso administrativo n° M9-S-2021, que tem come

objEtc} contratação de empresa para aqu!s1ção de testes

PARA DETECÇÃO DE CO i'iD-19, informo que o ."nesmci seguiu o trâmite de

despesa e encontra-se dentro das formalidace2 legais, composto com

informâ;í'es necessárie,s pà'"a que a Comissão permanente de Licitações

proceda .:r(!m o processo de 3ontratação do objeto µretendido. Ora sim, nada

inpede c' pros$eçjjmentcj do mesmo com ") devido cumprimento das

formai',dades administrati'/é!:': para efetivação do ate'

Encaminho a Vossa .Zxcrdência o referido procú'sso administrativo para ser

direcionadc à Comissão Pernanente de Licitações

É o r.cssü parecer.

S.M J

C
0

q

EMERSON OL IRA DA SILVA
Su!j?rvisor de Controle lntemu

0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

C.N.P.J. N" 08.218.991/0001-95

Itabuna, 24 de Fevereiro de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número: 019-S.2021 Responsável: lívia maria bomfim mendes aguiar

C AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando a
existência de previsão orçamentária suficiente para a Contratação de empresa para
AQUISIçÃO de TESTES PARA DETECçÃO DE COVID-19, conforme discriminação do serviço e
quantitativos constantes neste processo AUTORIZA a abertura de processo licitatório, sua
dispensa ou Inexigibilidade, que atenda a determinação legal e ao interesse público.

, f, \1

\ b',' \ I

\\ " '

\'

--

'

.

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano - CEP: 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
l

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021
,

" ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-Sl2021 ,1

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

PORTARIAS E DECRETO
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Itabuna

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

O

Q

PORTARIA N." 9,469

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso das atribuições que lhes são

ccmterkSas peio art 66, incm xii da Lêi Orgãmca da Mumcipio ejé 1(abuna - LOMI e, qc

Gontormida¢e com o que dispõem c! Decteta n" 6.778, de 1° de outubro de 2003 e a Lc:

Feaeral n" tO 520. de '7 de jwhcj de 2002

RESOLVE. '

Art. 1" - Fcàm nomeados como AUTORIDADE COMPETENTE e PREGOEIROS, na

madaltdade Pnegão Eletrônico da Secretam Municipal ac Saudê, Os sêrwdotes rnunlcipais

aba|xo ídacionados:

· LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES - Autoridade Competente

·1\)RY SILVA VANDERL E l - Pregoeiro

· AI-LANA FRANCINE ROCHA DE SANTANA- Pregoeira

Art. 2' - Ficam notnêa¢as como mtegfantes da EQUIPE DE APOlO aos Wqcc$$c5

hcitatórm da Secmtaria Munic|pa! de Saúde, na modalidàde PREGÃQ ELETRÔNICO. as

SêfVWQtà$ munlcipai3 ãbàtxo relaaonada8

· NAYANNE SILVA LIMA - Membro

· ALLANA FRANCINE ROCHA DE SANTANA - Membro

· MARCELLE SILVA DOS SANTOS - Membro

· MIRELLA CAMCOS DE OLNE1RA - Membro

Art. 3' - Ficam cevogacks roam os devidas efeitos a Portaria 9.377 du 14 de

juino Qc 2021)

Art. 4' - Esta Portaria entra em vigor nesta dala, ¢etroaglnda seus a q4 líe·

lar1e|lq de 202 1.

GABI ETE CD PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA. em 20 de janeiro de 202?

*'"A ç} U. '-,4'Lyl,
augús p n RClSO castro josu de souza noão junior

-, .' refeito '" SecíetátiQ de Governo
fprm«tura Wunjdpa| hr F'·,n«àa 8'$ l.'crndm Aámmkatwu Kwm.no Anc$ - São Gae

Certificação Digital: ENVG7LR1-UCEVM5N3-QFW4G9SE-KEMNVOEF

Vetsão eletrônica d/sponlve/ em: httpY/www/tabuna.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil
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D E C R E T O N°. 9.408, de 12 de maio de 2011

EMENTA: Dispõe sobre a implantação e regulamentação
no âmbito territorial e da Administração Pública do
Município de Itabuna, do SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS-SRP, conjunto de procedimentos administrativos
a serem utilizados nas compras, obras e seNços
contratados pelos órgãos e setores da Administração
Municipal, Centralizada, Descentralizada, Fundacional, e
pelas Sociedades de Economia Mista, sediados neste
Município e, dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas atribuições, em consonância com o
disposto no art. 66, incisos VIl e XII, da Lei Orgânica do Município de Itabuna - LOMI, com respaldo legal
no disposto no art. 15 e seguintes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 - Lei das Licitações
Públicas e na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, ainda, no que couber, a
legislação especifica sobre a matéria, em nível municipal, estadual e federal,

DECRETA:

CAPITULO l
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO l
DA FINALIDADE, BASE LEGAL E CONCEITUAÇÃO TÉCNICA

©

Art, 1°- Fica implantado no âmbito territorial e da Administração Pública do Município de Itabuna,
o SISTEMA DE REGISTROS DE PREçOS -SRP, conjunto de procedimentos administrativos, para
registro formal de preços destinados a compras, aquisição de bens, obras e serviços para futuras
contratações pela Administração Municipal, Centralizada, Descentralizada, Fundacional e pelas
Sociedades de Economia Mista, sediadas no Município de Itabuna, Estado da Bahia.

§ 1° · O Sistema de Registro de Preços - SRP, reger-se-á pelo disposto neste Decreto, pelo
estabelecido na Lei Federal n°. 8.666/93 - Lei de Licitações Públicas, na Lei Federal n°. 10.520, de 17 de
junho de 2002, aplicando-se, ainda, no que couber e não for conflitante, a legislação especifica sobre a
matéria em nível, municipal, estadual e federal.

§ 2° - Para efeito do disposto neste Decreto, deverá ser observado a nomenclatura e conceituação
técnica contida no ANEXO Iquê integra este Decreta

CAPITULO ll
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, nQ 678 - São Caeta tic)

45607-001 - ltabuna-Bahia

Este documento foi :wsimido d[gitalm¢nte por ^C SERASA SRF ICF"BRAS1L.
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Art. 2° - O Sistema de Registro de Preços, nos termos que trata este Decreto, é o conjunto de
procedimentos legais para o registro formal de preços relativos a prestação, aquisição e locação de bens,
para contratação futura, realizado por meio de uma única licitação, nas modalidades de concorrência ou
pregão, em que as empresas disponibilizam os bens e seNços a preços e prazos registrados em ata
especifica, para que seja realizada a aquisição do bem elou a contratação do serviço, á conveniência dos
órgãos e entidades que integram a respectiva ata do Sistema.

Parágrafo único - Na aplicação e execução do Sistema de Registro de Preços - SRP, será
observado:

l - a aplicação do Sistema será precedida de ampla pesquisa de Mercado;

ll - os preços registrados serão publicados trimestralmente na Imprensa Oficial para conhecimento
de terceiros e orientação da Administração Municipal;

Ill- implantação e Regulamentação, mediante decreto do Executivo, atendendo as peculiaridades
locais;

M - seleção dos participantes feita mediante concorrência;

V - estipulação prévia do sistema de controle e atudização dos preços registrados;

VI- validade da ATA de REGISTRO DE PREÇOS não superior a 12 (doze) meses;

Art. 3° - A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as
contratações a que q Sistema se refere, ficando-lhe facultada a utilização de outros instrumentos
contratuais, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro
preferência em igualdade de condições.

Art, 4° - O Sistema de Controle, que tenha origem no Quadro Geral de Preços, sempre que
possível, deverá ser informatizado.

Art. 5" - Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar preços constantes do Quadro Geral de
Preços, em razão de incompatibilidade do preço registrado com o dgente no mercado.

SEÇÃO ll
HIPÓTESES EM QUE O REGISTRO DE PREçOS SERÁ ADOTADO

Art. 6° - O Sistema de Registro de Preços - SRP, será adotado, preferencialmente, nas seguintes

hipóteses:
l · quando pelas características do bem ou seMços, houver necessidade de contratações

freqüentes;
|| - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entrega parcelada ou

contratação de serviços necessários a Administração para o desempenho de suas atribuições;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a

mais de um órgão ou entidade ou a programa de governo;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Avenida princesa isabel, nQ 678 - São Caeta no
45607-001 - ltabuna-Bahia

Estç documcntu foi assinado digitalmcntc por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.
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lV - quando pela natureza do objeto não for possMel definir previamente, o quantitativo a ser
demandado pela Administração.

Parágrafo único · O Registro de Preços, poderá também ser realizado para a contratação de
serviços de informática, observada a legislação 'Agente sobre a matéria, desde que devidamente
jusúhcada e caracterizada a vantagem econômica.

SEÇÃO Ill
DA LICITAçÃO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS.SRP

O

Art. 7° · A licitação para Registro de Preços será realizada nas modalidades de
CONCORRENCIA ou de PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO, nos termos do disposto na Lei Federal ri°
8.666/93 e na Lei Federal n° 10.520/2002, e deverá ser precedida de ampla pesquisa de mercado.

Parágrafo único · Excepcionalmente, poderá ser adotado, no Processo de Licitação em sua
modalidade Concorrência, o tipo 'técnica e preço", definido na Lei Federal n° 8.666/93, a critério do Órgão
Gerenciador, ou mediante despacho deddamente fundamentado do titular do Órgão ou entidade

parücipante do Sistema.

SEÇÃO lV
DOS AGENTES DO SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS

Art, 8° - São considerados Agentes do Registro de Preços

qj

l - Órgão Gerenciador;

ll- Órgão Interessado;

Ill -Órgão Participante;

lV - Gestor do Contrato;

V - Órgão não participante/Adesista;

VI - Fornecedor.

SUBSEÇÃOI
DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Art. 9° - A Comissão de Licitação dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal
Centralizada, Descentralizada, Fundacional e as Sociedades de Economia Mista, sediadas no Município
de Itabuna, é o Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços-SRP, responsável pela condução
do conjunto de procedimentos do certame de que trata este Decreto e gerenciamento da respectiva Ata de

Registro de Preços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Avenida Pri ncesa Isabel, nf 678 - São Caetano
45607-001 - ltabuna-Bahia

Este doeu men k) Ibi assimdu digitMmenle pnr AC SERASA SRF ICP-BRASIL.
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Parágrafo único - Fica facultado aos órgãos da Administração Centralizada ter como órgão
gerenciador do Sistema de Registro de Preços a Comissão Geral de Licitação da Secretaria Municipal de
Administração.

Art. 10 - Caberá ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços-SRP, a execução de
todos os atos e procedimentos de controle, gestão e administração do Sistema de Registro de Preços e
ainda as seguintes competências:

I- conàdar mediante correspondência eletrônica ou por outro meio de comunicação, os órgãos e
enúdades para participarem do certame Registro de Preços;

ll · consolidar todas as informações relaüvas a esúmativa individual e total de consumo,
promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de
padronização e racionalização;

Ill - promover todos os atos necessários a instrução processual para a realização do procedimento
licitatório pertinente, inclusive, a documentação das justificativas, nos casos em que a restrição a
competição for admissível por lei;

N - realizar todo procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrente, tais como: a
assinatura das atas e o encaminhamento de cópias aos demais órgãos parücipantes do certame;

V - conhrmar junto aos órgãos parücipantes, a sua concordância com o objeto a ser licitado,
inclusive, quanto aos quanútaüvos e projeto básico;

VI - gerenciar a Ata de Registro de Preços, prcMdenciando a indicação, sempre que solicitado dos
fornecedores, para atendimento as necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classdicação
e os quanb'tativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

VIl - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

VIli - realizar, quando se fizer necessário, préúa reunião com licitantes, visando informá-los das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

lX - coordenar com os órgãos participantes, a qualhicação mhima dos respectivos gestores
indicados.

SUBSEÇÃO ll
DO ÓRGÃO INTERESSADO

Art. 11 · Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Centralizada,
Descentralizada, Fundacional e Sociedades de Economia Mista, sediadas no MljnicPio, que manifeste
interesse em participar da Ata de Registro de Preços, será considerado órgão interessado.

Art. 12 - O órgão interessado em participar do Sistema de Registro de Preços-SRP, deverá
manifestar seu interesse, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador, de sua estimativa de
consumo, o cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto básico, nos termos do
disposto na Lei Federal n° 8.666/93, devidamente adequado ao Registro de Preços, do qual, pretenda

fazer parte, devendo ainda:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, nQ 678 -São Caetano

45607-001 - Ita buna-Bahia

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF 1CP-BRASIL
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l - garanür que todos os atos inerentes aos procedimentos de sua inclusão no Sistema de
Registro de Preços-SRP, a ser realizado, estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade
competente;

ll - manifestar junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da
realização do procedimento licitatóho;

Ill - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive, as respectivas alterações
porventura ocorridas, com o objeüvo de assegurar, quando do seu uso, o correto cumprimento de suas
disposições, logo após concluído o processo licitatório.

SUBSEÇÃO Ill
DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E DO GESTOR DO CONTRATO

C Art. 13 - Ao Órgão Participante, devidamente conceituado nos termos do disposto no inciso M do
art 1° deste Decreto, como aquele órgão ou enüdade que participou dos procedimentos iniciais do
Sistema de Registros de Preços e integrar a respectiva ata e sua demanda está pre«sta no processo
licitatório, caberá indicar o Gestor do Contrato.

Parágrafo único · Cabe ao Gestor do Contrato, além das atribuições que lhe são deferidas no
art. 67, da Lei Federal n° 8.666/93, as seguintes:

l - promover a consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da necessidade de
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem
praúcados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

ll - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços que a contratação a ser procedida,
atenda os interesses, sobretudo, quanto aos valores, informando ao Órgão Gerenciador de eventuais
desvantagens, quanto a sua atualização;

Ill - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos aos cumprimentos
das obrigações, contratualmente assumidas, bem como em coordenação com o órgão Gerenciador, pela
aplicação das eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de ckáusulas contratuais;

N - informar ao órgão gerenciador, quando da sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender
as condições estabelecidas no Edital, firmada na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à
entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para
fornecimento ou prestação de seNços.

SUBSEÇÃO IV
DO ÓRGÃO-NÃO PARTIC1PANTE1ADESISTA

Art.14 - O Órgão não Par6cipante/adesista, é o órgão ou enb'dade que não está contemplado na
Ata de Registro de Preços, não tendo sua demanda prevista no processo licitatório, mas que, poderá vir a
parúcipar do Sistema de Registro de Preços, se apresentar sua demanda ao órgão Gerenciador e este
negociar o fornecimento do quantitativo levantado com o fornecedor, contanto que atenda as mesmas
condições e não prejudique os demais órgãos participantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Averüda Princèsa Isabel, N 678 -São Caetano

45607-001 - Itabuna-Bahia

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRFICP-BRASIL
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Parágrafo único · Os órgãos e entidades não-participantes do Registro de Preços, da

Administração Centralizada, Descentralizada, Fundacional e as Sociedades de Economia Mista, sediadas
neste Município, que pretendam aderir à Ata de Registro de Preços, poderão solicitar um quan6taúvo de
até 100% (cem por cento) do que está registrado, desde que o fornecedor concorde em entregar o
material ou prestar o serviço.

SUBSEçÃO V
DO FORNECEDOR

Art. 15 - Considera-se Fornecedor, nos termos da legislação específica, a respeito do Sistema
de Registros de Preços - SRP, e no disposto neste Decreto, toda pessoa fkica ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, disbibuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 16 · Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observar as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, do fornecimento independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.

Parágrafo único - As aquisições ou oontratações adicionais no que se refere aos quantitativos
referidos no caput deste arügo, não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quanb'taüvos registrados
na Ata de Registro dos Preços.

Art. 17 - A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo Órgão
Gerenciador do Registro de Preços, será formalizada peio Órgão Interessado, por intermédio de
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra, e outro
instrumento similar, conforme o disposto no art. 62, da Lei Federal n° 8.666/93 - Lei das Licitações
Públicas.

Art. 18 - Considera-se "Direito de Preferência", nos termos previstos neste Decreto, o direito do
fornecedor, devkjamente registrado em Ata, de contratar com o Órgão Parücipante, quando este tiver
realizado novo processo licitatório, após o registro de preços consignados no novo certame, devendo o
novo preço consignado ser igual ou superior ao do fornecedor registrado.

Art. 19 - Os órgãos e entidades participantes do Registro de Preço, não estão obrigados a
contratarem com o Fornecedor, cujos preços foram registrados, mas, desde que autorizados pelo órgão
Gerenciador, mediante análise e aprovação da jusüficativa apresentada, aos órgãos e enúdades
parüàpantes do Registro de Preços, poderão realizar outros processos liàtatórios.

Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese preüsta no caput deste artigo, o Fornecedor, parücipante
da Ata de Registro de Preços, caso encontre preços iguak ou superiores aos preços registrados, poderá
reivindicar direito de preferência, no fornecimento do item.
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Art. 20 - O Fornecedor terá seu registro cancelado, quando:

l - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

|| - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração Municipal, sem justificativa aceitável;

Ill - ao aceitar reduzir seu registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no
Mercado;

Al - por razões de relevante interesse público.

C

Parágrafo único - O cancelamento do registro do Fornecedor, nos termos previstos no art. 19 e
seguintes deste Decreto, será realizado através de Processo Administrativo, sendo assegurado às partes
o contraditório e a ampla defesa, cabendo ao Órgão Gerenciador formalizar o cancelamento, mediante
despacho nos autos do Processo de Cancelamento, cabendo, de sua decisão, recurso para o Chefe do

Executivo Municipal.

Art. 21 - O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro na Ata de Registro de
Preços, na ocorrência de fato superveniente, que venha comprometer a execução contratual decorrente
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.

SEÇÃOV
DOS INSTRUMENTOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS

Art. 22 - São instrumentos utilizados para a execução dos procedimentos do Sistema de Registro

de Preços:

C

l · Planilha de Levantamento;

ll- Planilha Consolidada;

III - Edital;

1V· Ata de Registro de Preços;

V - Documento de Adesão.

SUBSEÇÃO1
DA PLANILHA DE LEVANTAMENTO

Art. 23 - Planilha de Levantamento é a relação dos bens que o órgão interessado pretende que

tenham seus respecüvos preços registrados.

Parágrafo único · Elaborada nos termos em que dispõe a Lei Federal n°. 8.666/93 e neste
Decreto, a Planilha de Levantamento será remeúda ao órgão Gerenciador, para os fins pertinentes, já com

o quantitativo e especificações consignadas neste documento.
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SUBSEçÃOII
DA PLANILHA CONSOLIDADA

Art. 24 - A Planilha Consolidada constitui na relação dos bens que vão compor o termo de
referência do Edital de Registro de Preços, elaborada pelo Órgão Gerenciador, a partir dos pedidos
firmados pelos órgãos interessados e consignados nas respectivas Planilhas de Levantamento.

SUBSEçÃO III
DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO

C

Art. 25 - A Licitação para Registro de Preços será convocada através de Edital, amplamente
divulgado, através de publicação na imprensa oficial, escrita e eletrônica e na imprensa local,

Art. 26 - No Edital de Convocação para Registro de Preços, serão consignados os itens que se
deseja registrar, os respectivos preços, e todas as condições, requisitos e exigências para participação no
processo licitatório, bem como para as futuras contratações.

Parágrafo único - Na elaboração do Edital de Convocação de que trata o "caput" deste artigo,
poderá ser utilizado como parâmetro um Edital de Pregão ou Concorrência.

Art. 27 - O Edital de Licitação para Registro de Preços, conterá, no minimo, as seguinte
especificações:

l · a especialização/descrição do objeto da licitação, explicitando o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com níveis de precisão adequados para a caracterização do bem ou seráço,
inclusive, as respectivas unidades de medidas usualmente adotadas;

ll- a esümaüva de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro;

C
Ill - o preço unitário máximo que a Administração Municipal se dispõe a pagar por contratação,

levando-se em consideração as regiões e a estimativa de quanúdades a serem adquiridas;

lV · a quantidade minima da unidade a ser cotada por item, no caso de bens;

V - as condições quanto aos locais, prazo de entrega, forma de pagamento e complementarmente,
no caso de seNços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade, características do pessoal, materiais e
equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidado, disciplina e

controle a serem adotados;

VI - o prazo de validade do Edital de Registro de Preços;

VIl · os órgãos e entidades participantes do respectNo Reg istro de Preços;

VIII - os modelos de planilha de custos, quando cabNeis e as respectivas minutas de contratos de

prestação de serviços;
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IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

§1° - O Edital de Convocação poderá estabelecer como critério de adjudicação, a oferta de
desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de vekulos, medicamentos,
passagens aéreas, manutenção e outros bens e serviços similares.

§ 2' - Na hipótese do Edital de Convocação admitir o fornecimento de bens e serviços em locais
diferentes, observar-se-á a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que
aos preços sejam acrescidos os respectivos custos variáveis por região.

C

SUBSEçÃO lV
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 28 - Ata de Registro de Preço é o documento vinculativo que contém as obrigações e
compromissos assumidos pelos participantes da licitação para Registro de Preços, Ysando futuras
contratações.

Parágrafo único - Na Ata de Registro de Preços serão consignados além das obrigações e
compromissos a serem exigidos dos participantes da licitação, o seguinte:

l- os preços objeto de registro;

||- identificação dos participantes e fornecedores;

Ill - as condições a serem cumpridas, conforme as disposições contidas no instrumento
convocatório - Edital de Convocação;

M - as propostas apresentadas pelos participantes e fornecedores.

C
Art. 29 - A Ata de Registro de Preços, poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições do

art. 65 e seguintes da Lei Federal n°. 8.666/93, dispositivo que trata das alterações nos contratos
legislativos.

Art. 30 - O prazo de vigência da Ata de Registros de Preços não poderá ser superior a 01 (um) ano,
computadas neste as eventuais prorrogações.

Parágrafo único - O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado, nos termos
do disposto no § 4° do art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, quando a proposta
continuar se mostrando vantajosa e tenha sido satisfeito os demais requisitos e condições estabelecidos
na Ata de Registro de Preços.

Art. 31 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a conveniência da utilização.
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§ 1° - Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse, junto ao
órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem
praticados, obedecendo a ordem de classificação.

§ 2° - Caberá ao fornecedor benehciário da Ata de Registro de Preços, observada as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 3° - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS.

€
SUBSEÇÃO V

DO DOCUMENTO DE ADESÃO

Art. 32 - O órgão ou entidade interessado em participar do Sistema de Registro de Preços, deverá
solicitar a sua participação, através de requerimento "documento de adesão", dirigido ao órgão
Gerenciador, indicando os itens que deseja contratar e os respectivos quantitativos.

SUBSEÇÃO VI
DOS PREçOS CONTRATADOS

€)

Art. 33 · Os preços de bens e serviços, devidamente registrados na Ata de Registro de Preços,
de que trata este Decreto, poderão ser revistos, em decorrência de eventual redução, daqueles praticados
no mercado, ou de fato ou circunstância que eleve o custo dos serviços e bens registrador, cabendo ao
Órgão Gerenciador da Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

Parágrafo único - Quando o preço anteriormente registrado, na forma do que dispõe este
Decreto, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão

Gerenciador, deverá:

l - convocar o fornecedor, visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;

ll · na hipótese de ser frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso

assumido;

Ill - convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação;

N - quando o preço do mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor mediante
requerimento, devidamente comprovado, alegar não poder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador

poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comprovação ocorrer antes do pedido de

fornecimento;
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b) convocar os demais fornecedores, para discutir a situação, Ksando igual oportunidade nas
negociações;

V - Não havendo êxito nas negociações de que trata o inciso anterior, o Órgão Gerenciador
deverá proceder a revogação da Ata de Registros de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.

Art. 34 - A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as
contratações, que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.

§ 1' - Ao preço do primeiro colocado, na Ata de Registro de Preços, poderão ser registrados tantos
fornecedores quanto necessário para que, em função das propostas apresentadas sejam atingidas a
quantidade estimada para o item ou lote, levando-se em consideração o seguinte:

l- o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial
da Administração Municipal e ficarão disponibilizados durante o prazo de Kgência da Ata de Registro de
Preços;

|| - quando da contratação decorrente de Registro de Preços, deverá ser respeitada a ordem de
classificação das empresas que participaram da respectiva Ata de Registro de Preços

SUBSEÇÃO VIl
DO QUANTITATIVO DE BENS E SERVIÇOS

C

Art. 35 - A Administração Municipal, quando da aquisição de bens e contratação de serviços,
poderá subdiddir a quantidade total do item em lotes, desde que de bens da mesma natureza, de
comprovada técnica e economicamente àável de forma a possibilitar maior competitividade, observado
neste caso, dentre outros aspectos, a quantidade minima, o prazo e o local de entrega ou de prestação

dos serviços.

§ 1° - Considera-se bens da mesma natureza para fins de subdivisão em lotes, aqueles com
características homogêneas e de igual especificação, observando-se em qualquer caso, a necessidade de
se buscar a proposta mais vantajosa para a Administração Municipal, com vista ao principio da

economicidade.

§ 2° - No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de medida adotada para
aferição dos produtos e resultados separados e será observada a demanda especifica de cada órgão ou
entidade participante do certame, hipótese em que deverá ser eVtado a contratação num mesmo órgão, e
entidade de mais de uma empresa para a execução de um mesmo seNço em uma mesma localidade
com vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o principio da padronização do Sistema de

Registro de Preços - SRP.
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CAPÍTULO Ill
DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREçOS.

SEÇÃOI
DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 36 - O Processo de Licitação em suas modalidades Concorrência e Pregão, para realização
de Registro de Preços, percorrerá as seguintes etapas:

C

l- Planejamento;

|| - Licitação;

Ill - Contratação;

1V· Adesão a Ata de Registro de Preços;

V - Etapa Final -Realização da Compra.

SEÇÃO Il
DO PLANEJAMENTO

C

Art. 37 - O levantamento das demandas é a fase inicial do Processo de Licitação para Registro de
Preços. Nele os órgãos e entidades participantes do certame, elaboram suas demandas para
determinado período e o Órgão Gerenciador elabora as Planilhas com o levantamento da demanda de
todos os órgãos e entidades que remeteram suas demandas.

§ 1' - Remessa de coMe ao Órgão Gerenciador para estabelecer o Processo de Registro de
Preços, convidando todos os órgãos da Administração Municipal, Centralizada, Descentralizada,
Fundacional e as Sociedades de Economia Mista, sediadas no Município de Itabuna, para participarem da
Ata de Registro de Preços. Em seguida consolidará, nos documentos específicos todas as informações
relativas as estimativas indiáduais e total do consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos
básicos que lhe foram encaminhados pelos participantes, afim de atender aos requisitos de padronização
e racionalização das demandas.

§ 2° - Além das provkiências referidas no parágrafo anterior, o Órgão Gerenciador, tomará todas
as providências necessárias a instrução do processo licitatório pertinente, inclusive, no que se refere a
documentação as justificativas, nos casos em que a restrição a competição for admissível por lei, e ainda
confirmará junto aos órgãos participantes a sua anuência, com o objeto a ser 1icitado,mormente no que se
refere aos quantitativos e projetos básicos. Finalmente, elaborará a integração de todas as demandas
apresentadas pelos órgãos e entidades unificados em uma única planilha.

SEÇÃO Ill
DA LICITAÇÃO
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Art. 38 - O órgão Gerenciador ficará responsável pela realização de todo processo licitatório para
Registros de Preços, bem como dos procedimentos dele decorrentes, competindo-lhe dentre outras
atribuições:

l- tomada das assinaturas da Ata de Registro de Preços;

||- encaminhamento de cópias da Ata aos órgãos participantes;

Ill - gerenciar e conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços
registrados e ao estabelecimento de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de
Preços.

Art. 39 · O Processo de Licitação percorrerá as seguintes etapas:

€

€

l- elaboração da Planilha Consolidada;

||- edição e publicação do Edital de Convocação;

Ill - remeter à Procuradoria-geral do Município, Minuta do Edital de Convocação, para
oferecimento do competente PARECER;

lV- abertura da Seção;

V - publicação do resultado de adjudicação e encaminhá-lo ao órgão competente para a
homologação;

VI- assinatura da Ata de Registro de Preços;

VIl- publicação trimestral do extrato da Ata;

VIII - remessa de todas as peças do processo licitatório para Registro de Preços á Controladoria
Geral do Município para a emissão de Certificado de Verificação;

D( - encaminhamento a todos os órgãos participantes do processo de licitação para Registro de
Preços, de cópias dos documentos necessários a finalização da compra,

Parágrafo único - Os órgãos e enüdades beneficiários da Ata de Registro de Preços, deverão
solicitar do Órgão Gerenciador, nos termos da legislação vigente que regula a matéria de que trata este
Decreto, autorização para a aquisição dos materiais a serem atendidos.

Art. 40 - Homo|ogado o resultado da licitação para efeito de Registro de Preços, na forma de que
trata este Decreto, o órgão Gerenciador respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para a assinatura da Ata de Registro de
Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade terá efeito de compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas.

SEÇÃO N
DA CONTRATAçÃO

Art. 41 - A contratação com os fornecedores registrados após a indicação pelo órgão Gerenciador
de Registro de Preços, realizar-se-á na forma do disposto no art. 17 deste Decreto, em consonância com o
que estabelece art. 62 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93.
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Art. 42 · Os órgãos e entidades participantes do Registro de Preço, deverão, quando da
necessidade de contratação, requerer ao órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que se
proceda a indicação do fornecedor e respecüvos preços a serem praticados.

Art. 43 - Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços, terão sua àgência,
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, observado o
disposto no art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93.

SEÇÃO V
DO ACOMPANHAMENTO

€)'

Art. 44 - Caberá ao Órgão Gerenciador acompanhar o Processo Licitatório até o final da
contratação, e ainda fiscalizar e acompanhar a execução do mesmo, até o final da efetivação da transação
realizada entre a Administração Municipal, através de seus órgãos, entidades e os fornecedores, na forma
de que trata este Decreto, competindo-lhe no exercício dessas funções:

l · gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando, sempre que solicitado, a indicação dos
fornecedores, em atendimento aos interesses da Administração Municipal, obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação, definidos pelos participantes da Ata;

Il - concluir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados e a
aplicação das penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

III - realizar quando se fizer necessária, prévia reunião com os licitantes, visando informá-los dos
aspectos específicos do Sistema de Registro de Preços, e coordenar os órgãos e entidades participantes
a qualificação minima dos respectivos gestores do Sistema de Registro de Preços.

SEçÃO VI
DO PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUANDO O ÓRGÃO OU ENTIDADE

NÃO PARTICIPARAM DA LICITAÇÃO

C Art, 45 - O processo de adesão à Ata de Registro de Preços, quando o órgão ou entidade não
participaram do Processo de Licitação obedecerá os seguintes tramites:

l- conhecimento do Processo de Licitação, através do Edital de Convocaçao ou outros meios de

divulgaçãc';
|| - solicitação de autorização de órgão ou enüdade, pata compra de materiais de seNços na forma

do disposto neste Decreto;
Ill - protocolo do processo de licitação pelo órgão ou entidade e respectivo pedido de compra, na

forma do disposto neste Decreto;

lV - encaminhamento de Oficio ao Órgão Gerendador do Sistema de Registro de Preço,
solicitando adesão à Ata de Registro de Preços, fazendo constar do Pedido de Adesão, a descrição,

quantitativas dos itens, condições de fornecimento e pagamento;
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V - consulta pelo Órgão Gerenciador à empresa detentora da Ata de Registro de Preços da
possibilidade de fornecimento do que foi solicitado pelo órgão ou entidade;

VI - aceita a solicitação, devolve-se o processo ao setor competente, comunicando ao órgão e
entidade solicitante a indicação do fornecedor e respectivos valores acordados;

VIl - realizado os procedimentos indicados nos incisos anteriores o órgão estará devidamente
habilitado a realizar sua compra;

VIII - em caso de recusa, o Órgão Gerenciador, devolve Processo ao órgão solicitante
comunicando a recusa.

€
CAPÍTULO lV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46 - Na operacionalização das disposições de que trata este Decreto, visando o
funcionamento eficaz e célere do Sistema de Registro de Preços, poderão ser utihzados recursos da
tecnologia de informação, bem como na execução dos procedimentos referentes ao controle do sistema e
atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes do processo licitatório.

Art, 47 - Este Decreto entre em vigor nesta data.

Art. 48 · Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 1TABUNA,em 12 de maio de 2011.

e
JOSÉ NILTON AZEVEDO LEAL

Prefeito

CARLOS MAGNO BURGOS
Secretário de Assuntos Governamentais e Comunicação Social

MAURÍCIO ANDRÉ ATHAYDE ALMEIDA
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, nf 678 - São Caetano

45607-001 - Itabuna-Bahia

Estc documento fOi assinado digiíalmcntc por AC SER.\SA SRF ICP-BRASIL.
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ANEXOI
(Decreto n° 9.408, de 12 de maio de 2011)

CAPÍTULO l
DISPOSIçÕES GERAIS

SEÇÃOI
DA FINALIDADE BASE LEGAL, NOMENCLATURA E CONCEITUAçÃO TÉCNICA

4rw

l- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP - conjunto de procedimentos para registro
formal de preços, objetivando a aquisição de bens e seNços, visando contratações futuras;

ll ·ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - documento Knculativo obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, onde se règistram os preços, fornecedores, órgãos parúcipantes
e condições exigidas, conforme disposições contidas no instrumento convocatório (Edital) e nas propostas
apresentadas;

Ill · ÓRGÃO GERENCIADOR - a Comissão de Licitação do órgão ou en6dade ligada à
Administração Municipal Centralizada, Descentralizada, Autarquias, Fundações e as Sociedades de
Economia Mista, sediadas no Município de Itabuna, gestora do Sistema de Registro de Preços - SRP,
responsável pela condução dos procedimentos integrantes do certame de que trata este Decreto e o
gerenciamento da respecüva Ata de Registro de Preços;

N - ÓRGÃO PARTICIPANTE - órgão ou enüdade ligada à Administração Municipal,
Centralizada, Descentralizada, Autarquia, Fundações e Sociedades de Economia Mista, que padcipa dos
procedimentos iniciais do Sktema de Registro de Preços- SRP e integra a Ata de Registro de Preços;

V- ÓRGÃO INTERESSADO- órgão ou entidade ligada à Administração Municipal Centralhada,
Descentralizada, Fundacional e as Sociedades de Economia Mista, que tem interesse em participar da Ata
de Registro de Preços;

VI - ÓRGÃO NÃO PARTIC!PANTE1ADESISTA - órgão ou enúdade ligado à Administração
Municipal, que não se encontra contemplado na Ata de Registro de Preços, mas, poderá Kr a participar
desse Sistema, mediante apresentação de sua demanda perante o Órgão Gerenciador e este negociar o
fornecimento do quanütativo levantado com o fornecedor, desde que este atenda as mesmas condições e
não venha a prejudicar os demais participantes;

VIl - PLANILHA DE LEVANTAMENTO - relação de itens que o órgão interessado deseja ter, os
preços registrados com os quanúta6vos e especificações;

VIII - PLANILHA CONSOLIDADA - relação dos itens que vão compor o Termo de Referencia do
Edital de Registro de Preços elaborada pelo Órgão Gerenciador, a partir dos pedidos erNados pelos
órgãos interessados na Planilha de Levantamento;

lX - EDITAL - instrumento convocatório da licitação para Registro de Preços, em que apresentam
os itens que se deseja registrar, os preços e todas as condições para a participação no processo licitatório

e para as futuras contratações;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, rN 678 - São Caêtano

45607-0'01 - ltabuna·8ahia

Estc documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BIUSIL,



<3>395

: , js;':,,
.'T

ck"ÀêijNÀ
5k,,ja FORÇA DO POVO

C

X - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - documento vinculativo obrigacional, com características
e compromisso para futuras contratações, e onde são registrados os preços, órgãos e entidades
parúcipantes, fornecedores, condições e exigências a serem exigidas e devidamente cumpridas, no
termos que consta do Edital de Convocação e das propostas apresentadas pelos participantes da
Licitação;

XI - FORNECEDOR - toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços;

XII - TÉCNICA E PREÇO - tipo de licitação, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração Municipal, se faz pela média ponderada das notas dadas à proposta técnica e à
proposta de preço, de acordo com os pesos e critérios definidos em edital.

€

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Avenida Princesa Isabel, nQ 678 - São Caetano

45607-001 - Itabuna-Bahia

Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASI1,.
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!' Ú\ FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA - FACIIP .,¶0
" . ' FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES- FUNDACEM

· MCMII ?

FACIIP

CERTIFICADO
Ce'ti/ícamos que IURY SILVA VANDERLEI concluiu o curso avançado DE LICITAçÕES Com

"Formação de pregoeiro", promoudo pelãs Faculdades Integradas Ipitanga - FACIIP e Fundação

César Montes - FUNDACEM no periòdo dê 25 de agosto a 09 de dezem6ro de 2018 com duração

dê 200 /i.

Salvador- 'Bahia, 10 de dezeni6ro de 2018.
F ·

,

l

.,. úuai!.Zá __=o2,,
Secretam Gerà de Cursos da FACIIP CoQrdenadQr Geral do Curso

Presidente da FUNDACEM
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=|PLINA CH NOTA PROFESSOR TITULAçÃO

LEI DE LICITAÇÕES, DOUTRINA E JUR1SPRUDÊNCIA 40 7,6 JOSÉ AUGUSTO DELGADO ESPECIALISTA i

PROCESSO LlClTATÓRIO 40 7,6 ALESSANDRO PRAZERES MACEDO MESTRE

TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BASICO E " 40 7,6 ANTÔNIO FRANÇA DA COSTA MESTRE
ELABORAÇÃO DE EDITAIS

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 30 9,6 RITA TOURINHO MESTRA

PREGÕES PRESENCIAL E ELETRÔNICO 30 9,6 ANTÔNIO ARGOLLO ESPECIALISTA

IRREGULARIDADES NAS L1CITAçÕES 20 9,6 ALESSANDRO PRAZERES MACEDO MESTRE

CARGA HORÁRIA TOTAL 200 O ALUNO OBTEVE FREQÜÊNCIA MÉDIA DE 8Z7%

,"'."L--éS
i cc!QRDENAEjcGERÃrDo C URSO

' -_._ _ _ __ - -_ _ --__ . _ _ _ _-_.__ .__J

) MNSTÊRKJ DA EDUCAçÃO

FACULDADES NTEGRAEMS IPITANGA -FACIP '

N DO REGISTRO Á3AAS~ZQLLL

REGKSTRADO A FOLHA N' ZAL DO LIVRO A2S_

LAURO DE FREITAS ,lq DE 12_ DE 3olr

REGFoTRADO POR'
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021
lC

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021

i OBjETO: AQUISIçÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE ,

FLUORESCÊNCIA PARA DETECçÃO DO VÍRUS SARS- '

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

EDITAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

PREGÃO ELETRÔNICO Nq 005-S/2021- SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 019-S/2021

LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Ng XXXXXXX

Regência Lega|
Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02, Lei Complementar Nq 123/06 E 147/14, Decreto Federal 10.024/19, Decreto

Municipal 6.778/03 e 9.408 de 12/05/11 e outras correspondentes.

1. Órgão Interessado
MUNICÍPIO DE ITABUNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. Modalidade 3. Processo Administrativo n°

PREGÃO ELETRÔNICO N' 005-S/2021 019-S/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS

4. Tipo de Licitação/forma de apuração 5. FORMA DE FORNECIMENTO

MENOR PREÇO POR LOTE ENTREGA PARCELADA

6. Objeto: aquisição de teste rápido qualitativo por fluorescência, para detecção de antígenos de

SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS,

PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

7. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes
Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública "online" por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br mediante a inserção e monitoramento de dados gerados

ou transferidos para o aplicativo "licitações-e", constante da página eletrÔnica do Banco do Brasil.

Recebimento das propostas: até xx/xx/2021 às xx:xx horas.

Abertura das propostas: XX/XX/2021 às xx:xx horas.
Início da sessão de disputa de preços: xx/xx/2021 às 14:00 horas.

SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA-DF PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES NESTE

EDITAL.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

. projetoUnidade Orçamentárn . Elemento Despesa Fonte de Recurso
Atividade

Não aplicável nesta fase
'd'"' 9. Prazo de entrega 10. Patrimônio Líquido Minimo necessário

Em até 08 (oito) dias corridos após solicitação da **************

"""'""· rí711. Valor estimado para contratação '
R$ 240.413,33 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos)

12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.

Responsável: IURY SILVA VANDERLEI

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 678, SÃO CAETANO.

Complemento: SETOR DE LICITAÇÕES DA SAÚDE

Cidade: ITABUNA Estado: bahia

Horário: Telefone/Fax:
E-mail:

Das 08:00 às 14:00 h (73) 3214-1468 |icitacoes.saude.itabunammai|,com

1
Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE TESTE
RÁPIDO QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM
AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA
DE SAÚDE, conforme as especificações descritas no Termo de Referência, Anexo l, que integra o presente Edital.

1.2. Poderá ser solicitada a apresentação de AMOSTRAS dos materiais licitados, que deverão ser encaminhadas em até

02 (dois) dias úteis após a declaração do vencedor do certame, sob pena de desclassificação da empresa que não cumprir
tal solicitação.

1.3. As amostras poderão ser avaliadas conforme as especificações constantes do ANEXO l, por representantes da(s)
Secretaria® solicita nte.

1.4. As amostras que estiverem em desacordo com o apresentado na proposta de preços serão rejeitadas

imediata mente.
1.5. A AMOSTRA APRESENTADA NÃO SERÁ DESCONTADA DO QUANTITATIVO ARREMATADO, E O MUNICÍPIO NÃO SE
RESPONSABILIZARÁ PELA DEVOLUÇÃO.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
¢y 2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança -

criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

2.2. O certame será realizado através do aplicativo "licitações-e" do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S.A.
2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Setor de Licitações e Contratos denominado "Pregoeiro", com o
suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação,

formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO PREGÃO

3.1. Data limite para acolhimento das propostas: até as xx:xx horas de xx/xx/2021.
3.2. Data e hora de abertura das Propostas: xx/xx/2021 às xx:xx horas.
3.3. Data e Hora para inicio da disputa de preços: xx/xx/2021 às xx:xx horas.
3.4. Para efeito deste edital será considerado o horário da cidade de Brasilia-DF.

3.5. Endereço Eletrônico para o encaminhamento das propostas: O Pregão será realizado em sessão pública online por
meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, através do site www.Iicitacoes-e.com.br mediante a inserção

e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "licitações-e", constante da página eletrônica do

Banco do Brasil. LçC7

DO REGISTRO DE PREÇOS
3.6. Homologado o resultado da licitação, a Secretaria de Saúde convocará O(S) 1icitante(s) vencedor(es) para formalizar

€, a ARP e, se for o caso, com os demais classificados (CADASTRO DE RESERVA), obedecida a ordem de classificação e os

quantitativos propostos, para fins de publicidade.

3.7. Será admitida a formação de CADASTRO DE RESERVA, em anexo à respectiva ARP, com o registro do(s) 1icitante(s)

que aceite(m) cotar o(S) bem(ns) ou serviço(s) com preço(s) igual(is) ao(s) preço(s) vencedor(es), excluído o percentual

da margem de preferência quando o objeto cotado pelo licitante interessado não atende a tal requisito, devendo-se

observar que:

a) por ocasião da homologação da licitação no sistema licitações-e, a autoridade superior convocará os licitantes

com propostas não recusadas para que possam aderir ao cadastro reserva;

b) quando da convocação, o sistema enviará mensagem aos licitantes, informando o prazo para manifestação

definido pela autoridade competente, que não será inferior a 24 HORAS;
C) a licitante interessada em participar do cadastro reserva deverá acessar o sistema licitações-e, dentro do prazo

estipulado, para efetivar sua participação, aceitando registrar o(s) p'eço(s) igual(is) ao do(s) vencedor(es) e se
sujeitar às exigências e obrigações constantes deste Edital e seus apêndices, inclusive quanto às condições de

participação, de aceitação e classificação da proposta e de habilitação;

d) se houver mais de um licitante interessado, apenas serão admitidas a compor o cadastro de reserva as três

primeiras empresas que registrarem o interesse via licitações-e;
e) a análise das condições de participação, o julgamento da qualidade do(s) objeto(s) proposto(s) e da habilitação

do(s) 1icitante(s) que constem do cadastro de reserva apenas será efetuada, pelo Pregoeiro, quando da sua

eventual e futura convocação para assumir a titularidade do registro, nas hipóteses previstas no art. 13, parágrafo

2
Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.99110001-95
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único, bem como nos casos de cancelamento do registro fixadas nos arts. 20 e 21, ambos do Decreto riQ
7.892/2013, observadas as exigências contidas no presente Edita| e seus apêndices.

3.8. O cadastro reserva tem por objetivo suprir eventuais impossibilidades de atendimento pelo primeiro colocado da
licitação e titular da ARP, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n9 7,892/2013, como também às recusas
em assinatura da respectiva ARP pelo(s) titular(es).

3.9. A ARP é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a futura contratação,
inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e Órgãos participantes, conforme as disposições contidas
neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas, a qual deverá ser assinada pelo(s) vencedor(es) do certame
e titulares de cadastro de reserva, observado os procedimentos fixados neste edital, ficando as empresas sujeitas às
penalidades nela previstas pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
3.10. Serão registrados na ARP, nesta ordem:

a) os dados de identificação dos particulares vencedores, as especificações (inclusive indicando marca e modelo,
para materiais e equipamentos), os preços e quantitativos, tudo em conformidade com a proposta do licitante
vencedor do certame, por item Ou grupo do objeto; e
b) os dados de identificação dos particulares interessados em compor o CADASTRO DE RESERVA, a ordem de
classificação de cada interessado e as especificações (marca e modelo, para materiais e equipamentos), por item

ou grupo do objeto.
3.11. O registro formalizado na ata, a ser firmada entre o órgão e a empresa que apresentar a proposta classificada em
primeiro lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.
3.12. Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a comprar 0(S) item(s) objeto deste
pregão exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de
aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

3.12.1.0 direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando o município optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou

superior ao registrado.
3.13.O(a) pregoeiro(a) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados compatíveis com os de
mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor de licitações.

3.13.1.Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado, o(a)
pregoeiro(a) solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-

lo aos níveis definidos no subitem anterior.
3.13.2.Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e o(a)
pregoeiro(a) da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.13.3.Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata os subitens anteriorès, o pregoeiro(a)

procederá a revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAçÃO

61"7

4.1. Podem participar deste Pregão todos os licitantes do ramo do objeto desta licitação, que atendam todas as
exigências deste edital, inserindo-se, ai, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para estas duas
últimas, será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar

M 123/2006.
4.2. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no subitem 3.1, através do endereço eletrônico

constante no subitem 3.5, deste edital.
4.3. Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento
dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital.
4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções

previstas no Decreto nQ 5.450/05.
4.5. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
4.6. Não serão aceitos licitantes que detenham as seguintes restrições:

4.6.1. cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei n°.
8.666/93;
4.6.2. que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou qualquer

que seja a sua forma de constituição;

3
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

4.6.3. sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
4.6,4. empresas estrangeiras que não funcionem no pais;
4,6.5. empresa ou entidade da qual participe, de qualquer forma, servidores municipais dessa prefeitura.

4.7. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições

constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do

processo.
4.8. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DEPREÇOS, sob pena de exclusão

do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE OU DO SEU REPRESENTANTE
5.1. Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema

eletrônico, através do endereço eletrônico www.Iicitacoes-e.com.br.
5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível, para acesso

ao sistema eletrônico.
5.2.1. A chave de identificação e a senha poderão ter validade de até 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco,

à") devidamente justificado.
5.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato

bloqueio de acesso.
5.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que essa possa gozar dos benefícios previstos
no "Capitulo V" da Lei Complementar nQ 123/2006, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões
"Microempresa" ou "Empresa de Pequeno Porte" ou suas respectivas abreviações "ME" ou "EPP" à sua firma ou

denominação, conforme o caso.
5.4.1. Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualqueragência do Banco

do Brasil S/A.
5.4.2. A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do

melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:

a) Contratosocial, registrado najunta Comercial,constando a condição de ME ou EPP;
,çç2

b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal, quando for o caso; ou

C) declaração de ME ou EPP, conforme Anexo VIII.
5.5. 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.

C 5.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Órgão promotor da licitação

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.8. incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo Ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6. DOS PROCEDIMENTOS
6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, a proposta de preços inicial em
conformidade com o item 10, até a data e hora estabelecidas, quando, então, se encerrará automaticamente a fase de

recebimento de propostas.
6.2. Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF.
6.3. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para avaliação do

Pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances.
6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema. Após o inicio da sessão pública do pregão eletrônico não caberá desistência da

proposta e/ou do lance ofertado.
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6.5. Para inserção de sua proposta inicial, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição e unidade de

fornecimento do objeto, constante neste Edital e seus Anexos.
6,6. No campo "INFORMAÇÕES ADICIONAIS" da proposta eletrônica, deverá obrigatoriamente ser especificada uma
única marca para o item ofertado. Não serão aceitas expressões do tipo "diversas", "marcas diversas", ou quaisquer

outras. Será desclassificada a empresa que não colocar a marca neste campo.
6.7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos do Edital e/ou que forem manifestamente inexequ Íveis.
6.8. O julgamento das propostas será feito pelo menor preço por lote, de acordo com o especificado no Anexo Il.
6.9. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos

os participantes.
6.10. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará em desclassificação da proposta, sem prejuízo

das sanções previstas nesse Edital.
6.11. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.
6.12. Somente as propostas classificadas pelo Pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
6.13. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.
6.14. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de

propostas.
€j 6.15. Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente por

meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado

no registro.
6.16. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o valor do lote, observando o horário fixado e as regras

de aceitação dos mesmos.
6.17. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em

primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
6.19. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo), que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
6.20. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou

excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema.
6.21. Durante a sessão pú blica do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real do valor do menor lance

registrado, vedada a identificação do seu detentor.
6.22. A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e Fechado, conforme art. 33 do Decreto

Federal 10.024/2019, e terá duração de 15 (quinze) minutos. á>>"
6.23. Encerrado o prazo previsto no subitem 7.21, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente

encerrada.
C 6.24. Encerrado o prazo de que trata o subitem 7.22, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de

valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance

final e fechado em até OS (cinco) minutos, que será sigiloso até q encerramento deste prazo.
6.25. Na ausência de, no minimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 7.23, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado

em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
6.26. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 7.23 e 7.24, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de

vantajosidade.
6.27. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 7.23 e 7.24, haverá o reinício da etapa
fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa,

o disposto no subitem 7.25.
6.28. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o Pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no

subitem 7.26.
6.29. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no

certame, sem prejuízo dos atos realizados.
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6.30. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sItio eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.
6.31. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se como empate ficto as propostas apresentadas pelas ME e EPP que sejam superiores em
até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.

6.32. Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será acionada pelo
sistema para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.

6.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, 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.
6.34. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na sessão pelo
Pregoeiro. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.35. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, a proposta adequada ao
último lance ofertado e, se necessário, os documentos complementares, no prazo de até 02hs (duas horas), contadas do
encerramento do certame.

C, 6.36. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para aquisição do objeto e verificará
a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
6.37. 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 habilitação e classificação.
6,38. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública será
reiniciada mediante aviso prévio no sistema e a ocorrência será registrada em ata.
6.39. 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 Edital.
6.40. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

7. DA IMPUGNAÇÃO E MODIFICAÇÕES DO EDITAL

7.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar, desde que justificadamente, o ato convocatório do Pregão,
7.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
recebimento da impugnação.
7.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
7.4. As 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 não afetar
a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes, conforme art. 22 do Decreto federal nQ
10.024/19.

8. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao pregoeiro em até 03 (três) dias
úteis, anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço
licitacoes.saude.itabuna@gmail.com, ou protocolados no Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de itabuna, Avenida
Princesa Isabel, 678, Bairro São Caetano, em Itabuna - BA.
8.2. O pregoeiro responderá os esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
recebimento, podendo solicitar apoio técnico formal para responder.

8.2.1. As respostas aos esclarecimentos serão publicadas no sistema e vincularão a administração e os licitantes.

9. DAS PROPOSTAS
9.1. As propostas serão encaminhadas, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A licitante, quando
do envio da proposta deverá indicar no campo "informações adicionais" a sua condição de ME ou EPP.
9.2. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote licitado, de acordo com o
praticado no mercado, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional - reais (R$).
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9.3. Havendo divergência entre a proposta e o lance de que dispõe o item 10.2, será considerado válido o preço por
extenso.
9.4. Os valores unitários poderão ter até d uas casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos
cálculos (preço global), na forma do § 5q do art. Iq da Lei 9.069/95.

9.5. Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários e de transporte, bem como, quaisquer outros que venham a incidir para entrega dos mesmos.

9.6. No sistema, o licitante deverá informar a Marca e referência do produto ofertado se houver, no campo
"Informações Adicionais" do formulá rio proposta do sistema eletrônico, fica rido a mesma obrigada a inform ar
na proposta final, caso arrematante, a marca do produto ofertado sob pena de desclassificação no certame.
9.7. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser apresentada na forma do Anexo deste edital,
redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma cIara e inequívoca, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha
e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando,

obrigatoriamente:
9.7.1. Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail da pesma de contato;
9.7.2. marca, modelo, referência e demais características dos materiais ofertados se houver, deverão ser

informados, obrigatoriamente, na proposta final;
9.7.3. especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 02

(duas) casas decimais, e valor total da proposta;
9.7.4. prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
9.7.5. nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento;

9.8. A licitante deverá juntar à proposta de preços, obrigatoriamente, declaração de que garantirá a substituição dos
materiais, sem Ônus para a Administração Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar
vícios e/ou defeitos,

10.8.1. Ao encaminhar a proposta de preços o licitante vencedor deverá também anexar a mesma o PROSPECTO,
CATÁLOGO OU MANUAL DO EQUIPAMENTO LICITADO, em português, contendo a foto e a descrição detalhada

do modelo, marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação ou

ficha técnica do produto ou bem ofertado, sob pena de desclassificação.

10.8.2. Não serão aceitas propostas de produtos que estejam suspensos para comercialização e ou fabricação pela
ANV6A/MINISTÉRIO DA SAÚDE.

10. DA HABILITAçÃO

10.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente no dia do certame e deverão ser

apresentados, por meio do sistema, concomitantemente com a proposta, com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

11.1.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá enviar a proposta adequada ao último lance

ofertado e, se necessário, os documentos complementares, na forma e no prazo especificado

no subitem 7.35.
11.1.2. O licitante que deixar de apresentar a documentação, apresentar documentação falsa ou não
mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim
como a decretação da suspensão temporária do direito de licitare contratar com o Município.

11.2. A Habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto compatível

com a licitação;
b) em setratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contratosocialem vigor, devidamente
registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhados dos documentos de

eleição de seus administradores;
C) no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com objeto compatível
com a licitação, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, devidamente registrados, com

carimbos dos registros e autenticação;
d) no caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, com objeto

compatível com a licitação, com carimbo do registro e autenticado;
e) em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, decreto de autorização e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o

exigir;
f) cédula de identidade do(s) representante(s) 1egal(is) ou sÓcio(s) administrador(es).
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11.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será ccrnprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPj);
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da Fazenda do

Governo do Estado;
C) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos
a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação
do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
11.3.2. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cu jo momento inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de

C negativa.

11.3.3. A não regularização da documentação no prazo fixado no item implicará na inabilitação do licitante.
11.3.4. Declaração de Condição de empresa idônea para licitar e celebrar contrato com a Administração Pública;
Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação e Declaração de que não possui
no quadro de pessoal da empresa, empregados menores de 18 anos, conforme modelo constante do Anexo VI

deste instrumento.
11.3.5. As certidões negativas que não indiquem expressamente o prazo de validade, serão válidas pelo prazo de

90 (noventa) dias da sua emissão.
11.3.6. Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser

apresentados em nome e com CNPJ da matriz.
11.3,7. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com o CNPJ da filial,
exceto aqueles, que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e com CNPJ

da matriz que abrangerá todas as suas filiais.
11.4. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

11.4.1. 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, vedadas a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, a publicação do Balanço ou cópia
reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com osjÇ7

C respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na junta Comercial;

11.4.2. As Demonstrações Contábeis devem ser referentes a um exercício completo, sendo que, até 30 de abril,
serão aceitas as do penúltimo exercício encerrado e, após esta data, é obrigatória a apresentação das
Demonstrações do último exercício encerrado;
11.4.3. As empresas recém constituídas deverão apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na

repartição competente;
11.4.4. para as empresas optantes do "SIMPLES", a qualificação será atestada, mediante apresentação de
Declaração de Imposto de Renda Pessoa jurídica (IRPJ), do último exercício;
11.4.5, Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com

data de expedição.
11.5. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

11.5.1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) ou Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos
ou substâncias, su jeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou

AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) - destacando
a empresa-ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA;

11.5.2. Alvará Sã nitáricj (ou Licença Sanitária) Estadual, Municipal, Distrital, vigente, conforme
disposto na Lei ng 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nç' 74,170 de 10
de junho de 1974, para exercer atividades de comercialização e venda dos produtos licitados;
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11.5.3. Tratando-se de produto importado, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) vigente da

unidade fabril por linha de produção emitido pela autoridade sanitária brasileira
ou expedido pela autoridade sanitária do país de origem, em plena validade e devidamente

traduzido para a lingua portuguesa por tradutor juramentado e consularizado;
11.5.4. Certificado de Registro do objeto cotado(conforme RDC N9 348, DE 17 DE MARÇO DE 2020 e RDC N° 36, DE 26

DE AGOSTO DE 2015) em plena validade, emitido pela ANVISA, ou cópia da publicação no DOU, contendo o
número da Resolução, data de expedição e data de publicação, assinalado (indicado com marca texto)

obrigatoriamente o produto cotado.
11.5.5. Um ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de

direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) o fornecimento, num período de 12 (doze)

meses, de material equivalente, em quantidade e descrição, àquele licitado.
11.5.5.1. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a

capacidade técnica.
11.5.5.2. O(s) atestado(s) deverá comprovar o fornecimento de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do

quantitativo estabelecido.
11.5.5.3. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a objetos, no âmbito

de sua atividade econômica principal elou secundária, especificada no contrato social, devidamente registrado

C) na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB.

12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo de 2Omin (vinte minutos), em campo próprio do sistema,

manifestar sua intenção de recorrer.
12.2.Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 10.520/02, devendo o licitante manifestar motivada e

justificadamente sua intenção de interpor recurso.
12.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende

que sejam revistos pelo Pregoeiro.
12.4. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03
{três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal "licitações-

e"
12.5. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentarem suas contrarrazões, no prazo sucessivo

de 03 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente.
12.6. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na

decadência desse direito e o Pregoeiro estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
12.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.
12.8, Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
12.9. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala de Pregão da COPEL, na
Prefeitura Municipal de Itabuna, Avenida Princesa Isabel, n9 678, Bairro São Caetano, em Itabuna - BA.

CV 12.10. Não serão conhecidos os recursos enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais. 9

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Homologado o resultado da licitação, a Diretoria de Licitação e Contratos da Secretaria de Saúde, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará O(S) interessado(s) para a assinatura da
Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de execução nas

condições estabelecidas.
13.2.A Diretoria de Licitação e Contratos dará q prazo de 5 (cinco) dias úteis para que 0(S) fornecedor(es) classificado(s)

assine(m) a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito a ser(em) signatário(s) da Ata, sem prejuízo do previsto

no art. 81, da Lei n° 8.666/93 e neste Edital.
13.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor,

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Diretoria de Licitação e Contratos.
13.4. É facultado à Diretoria de Licitação e Contratos, quando O(S) convocado(s) não assinar(em) o referido documento no
prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo,

em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
13.5.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo
estabelecido pela Coordenadoria de Licitações e Contratos, ensejará a aplicação de penalidades legalmente estabelecidas

neste Edital.
13.6. Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados em Órgão oficial da Administração

píiblica e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
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13,7. Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:
a) Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ou seja, o da licitante

vencedora; e

b) Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus serviços em valor igual ao da licitante

vencedora.

13.8. Os Órgãos ou entidades que não participaram do Registro de Preços, poderão fazer uso da presente Ata de Registro

de Preços, obedecida à ordem de classificação, cabendo ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços,

observados as condições nela estabelecidas, optar (em) pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos

quantitativos registrados em mesma, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente

assumidas.
13.9. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

13.10. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua

totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento), do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

13.11, Fica vedado efetuar o acréscimo nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo
C, que trata o § 1°, do art. 65, da Lei n" 8.666/1993.

13.12. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA M UNICIPAL DE ITABUNA a contratar, facultando-se a

realização de licitação especifica para a execução dos serviços pretendida, assegurada preferência ao fornecedor

registrado em igualdade de condições.

13.13. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, decorrente do presente certame, será de 12 (doze) meses, na

forma do art. 42, parágrafo único, do DECRETO MUNICIPAL N? 9.408/11, a partir da data de sua assinatura, com validade

e eficácia legal após a pu blicação do seu extrato na Imprensa Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados

de sua assinatura, de acordo com os prazos e condições previstos na legislação que rege a matéria.

14. DA ALTERAÇÃO DOS PREçOS REGISTRADOS

14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,

ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as necessárias

negociações junto aos fornecedores.
14.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ou inferior ao preço

praticado no mercado o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a negociação de preços e sua

adequação ao praticado pelo mercado.
14.3. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

e 14.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do registro, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, convocando os demais fornecedores em igualdade de

condições de negociação.

14.5. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes e
convenientes para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, poderão ser acrescentadas e/ou reduzidas da Ata de Registro

de Preços.

15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

j?

15.1. Oar-se-á o cancelamento do registrQ do fornecedor, nos casos em que o mesmo:

15.1.1. Descumprir as condições do Contrato;

15.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administração, sem justificativa aceitável;

15.1.3. Não aceitar reduzir q seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

15.1.4. Tiver presentes razões de interesse público;

15.1.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no edital da

licitação e Ata de Registro de Preços.
15.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão

formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

15.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato superveniente que venha

comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
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16. DA ADjUDICAçÃO E HOMOLOGAÇÃO

16,1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,

para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

16.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o
objeto licitado à proponente vencedora, homologando-se em seguida o procedimento licitatÓrio.

17. DO REAJUSTAMENTO

17.1. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econÔmico-financeiro do contrato, devendo

ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

18. DA CONTRATAÇÃO

18.1. Registrado o preço pelo órgão gerenciador, a unidade compradora emitirá contrato ou documento equivalente

para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação.
18.2. O fornecedor deverá assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo máximo de 05 (cinco) dias

úteis contados da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo

proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela unidade compradora,
C:' 18.3. Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor deverá

imprimir 0(S) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado acima,
18.4. É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo

mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para assinar o contrato após comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação de preços e aceita

a proposta.
18.5. A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo

contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.q e

2.q do art. 65 da Lei8.666/93.
18.6. A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78, incisos l a xii e

XVII da Lei n% 8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades

pertinentes.
18.7. A formalização do contrato ou a retirada do instrumento equivalente fica condicionada a atualização, pelo

fornecedor, de sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do presente edital, caso as que foram apresentadas na

fase de habilitação ou as constantes do cadastro estejam vencidas.

18.8. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe a plicável a multa pela inexecução

Cu total do ajuste.

19. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL

Q

19.1. o objeto desta licitação deverá ser entregue sem custo adicional de frete e instalação, se necessário.
19.2. O fornecimento ocorrerá de acordo com as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que será

responsável pela solicitação do(s) produto(s) à(S) empresa(s) contratada, sempre obedecendo à ordem de classificação.

19.3. A cada solicitação será emitido uma autorização de fornecimento ou instrumento equivalente, respeitando-se

todas as condições da licitação.
19.4. o objeto da licitação será recebido provisoriamente mediante recibo ou termo circunstanciado.

19,5. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção

e segurança dos bens adquiridos.
19.6. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído

imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à

licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO
20.1. A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, de acordo com
as quantidades requisitadas, em até 30(trinta) dias contatados da apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, após

atesto do responsável competente, pela conferência e recebimento do objeto.
20.2. As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias,

devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de Suprimentos.
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20.3. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o nQ do contrato ou
a utorização de fornecimento, e todas as certidões negativas.

20.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
20.5. Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do
objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de

evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
20.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à
CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer Ônus para a prefeitura.

20.7. Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do pagamento
devido ao contratado.

21, DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses previstas ao longo do tópico em epigrafe, serão a plicadas as penalidades
€, abaixo descritas, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio

processo administrativo, garantida a am pIa defesa e q contraditório.
21.2. O fornecedor su jeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas na Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na
Lei 8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes:
21.3. Advertência:
a) quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plauAvel;
b) quando ocorrer atraso no fornecimento dos serviços em até 10 (dez) dias da data fixada.
21.4. Nos casos de atraso imotivado no fornecimento dos serviços, aplicar-se-á:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) a 0,5% (três décimos por cento) ao dia, até o 30ç! (trigésimo) dia de
atraso total ou parcial da entrega, sobre o valor da nota de empenho, e suspensão de 3 (três) meses;
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente, e suspensão de 3 (três) meses;
C) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente,
e suspensão de 6 (seis) meses.

21.5. Será aplicável cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20% sobre o valor da
Cr contratação, na ocorrência de não entrega dos serviços, e de 10% sobre o valor total da contratação, se ocorrer

entrega parcial, reconhecendo a licitante desde já, os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da Lei n°.
8.666/93.
21.6. Na aplicação das penalidades deverá ser observado o quadro previsto no item 14.1 do Termo de Referência do
Edital em epigrafe.
21.7. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, quando
o fornecedor dos serviços deixar de atender as especificações técnicas relativas aos materiais a serem entregues, previstas
no edital, contrato ou instrumento equivalente.
21.8. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração pública Municipal esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da
penalidade que lhe foi imposta.
21.9. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física ou
jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da a
penação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo da
sanção aplicada.
21.10. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecim ento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Administração. A m ulta
poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo
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contratado e dos prejuízos causados à Administração pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda
u nilateralmente o contrato.
21.11. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do
inadimplemento das condições contratuais.
21.12. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à

CONTRATADA.

21.13. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou
cum dativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.

21.14. As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Saúde,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.
21.15. Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possíveis faltas cometidas pela contratada
assim são definidas:
l - FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas pelo atraso na
entrega dos materiais, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes ao cumprimento da
obrigação e a despeito deles, a regular entrega dos materiais não fica inviabilizada;

C Il - FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela não entrega ou entrega

parcial que acarretam prejuízos ao objeto contratado, inviabilizando total ou parcialmente o cumprimento da obrigação
em decorrência de conduta culposa da contratada;
III - FALTAS GRAVÍSSIMAS: puníveis com a aplicação das penalidades de m ulta e impedimento de licitar e contratar com

a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2 (dois) anos, caracterizadas pela não entrega ou
entrega parcial que acarretam prejuízos relevantes ao objeto contratado, inviabilizando o cumprimento da obrigação
em decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.

22. DA REVOGAÇÃO - AN ULAçÃO

22.1. O órgão gerenciador se reserva ao direito de revogar está licitação, por razões de interesse público decorrente de

fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Oeverá, por outro lado,
anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação,
ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o Ônus da prova exclusivamente à licitante. 6

23. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

23.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante
(denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir

¢y e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem,
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de
tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei n' 8.666/1993, e suas alterações.

23.2. a fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela Secretaria de Saúde.
23.3. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso || do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo

que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do Órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
23.4. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a contratante

reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco e, em nenhuma hipótese, em

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
23.5. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do

substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer Ônus extra para a CONTRATANTE, não
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma
por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste.
23.6. a execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas
pelos órgãos competentes e pela Prefeitura, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como
a sua devida adequação elou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquertipo de reclamação ou indenização.
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23.7. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade
competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 67, da Lei nQ.
8.666/93.
23.8. o objeto desta licitação deverá ser entregue de forma PARCELADA no almoxarifado Central da Secretaria de Saúde
do Município,
23.9. A entrega do material será através de AFM - Autorização de Fornecimento de Materiais, com os seguintes
documentos (por força de lei para os produtos obrigado a apresentar):
a) As entregas dos Materiais serão efetuadas em no máximo 08 (oito) dias corridos após a solicitação, devendo ser
entregues na totalidade constante em cada solicitação, conforme ordem de compra ou outro instrumento similar,
b) O frete deverá estar incluso no preço proposto;
C) A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas ao produto ofertado.

24. DA RESCISÃO CONTRATUAL

24.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas
nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
24.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos casos enumerados nos incisos
do art. 78 da Lei Federal nç' 8.666/93.

C, 24.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa da

contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

25.1. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qudquervinculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e o responsável pela licitação quer direta ou
indiretamente.
25.2. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da
proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.
25.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o mu nicípio revogá-la, no todo
ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente com provado, ou anulá-lo por ilegalidade
de oficio ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação.
25.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do
contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis. é7
25.5. As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Gestora Fonte : Projeto/Atividade Elemento de Despesa
Não exigível, nessa fase do certame, face ao disposto no art. 7q, §29 do Decreto Federal n9 7.892/13

25.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências

com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
25.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.
25.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sem pre interpretadas em favor da am pIlação da disputa entre os
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
25.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicação que com prove o recebimento, pelo aplicativo de informática "Licitações-e" do Banco do Brasil ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficialdo Município.
25.11. São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e email, bem como a
modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de
comunicação.
25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á o
do vencimento.
25.13. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
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25.14. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente.
25.15. Fica designado o foro da Cidade de Itabuna, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer questões
judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualqueroutro por mais privilegiado que seja.
25,16. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado do seguinte anexo:

I. Termo de Referência;
ll. Proposta de preços;
III. Minuta Ata de Registro de Preços
lV. Minuta do Contrato;
v. Modelo de credenciamento e procuração;
Vi. Modelo de pleno conhecimento de edital;
VIl. Modelo de Declaração conjunta;
viii. Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP;
lX. Modelo de declaração confecção do contrato;

25.17. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
25.18. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da

C documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.

25.19. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
25.20. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial a Lei n?
8.666/93, a Lêi n° 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas referidas leis, e nos
Decretos n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005.
25.21. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.
25.22. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados
pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 14:00, na sala da Comissão Permanente de Licitação -
COPEL da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, s/nQ, ITABUNA, Bairro Centro.
25.23. O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria jurídica do Município.

ltabuna-BA, OIde março de 2021.

€
Ç'

'" l ANDERLEI

PREGOEIRO OFICIAL

15
Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde



CCjS'|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPj: 08.218.991/0001-95

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nQ 8.666, de 21.06.1993, e nas demais
normas legais e regulamentares.

2. OBJETIVO
2.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo definir a AQUISIçÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR
FLUORESCÊNCIA, PARA DETECçÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE,

COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, conforme quantitativos e

condições especificados neste Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A contratação de empresa para FORNECIMENTO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECçÃO
DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) se faz necessário para (j diagnÓstico rápido e preciso bem com diminuição do tempo

C resposta ao início do tratamento elou transferência do paciente para rede hospitalar especializada.

4. DESCRIÇÃO DO MATERIAL.

LOTE 01

ITEM ESPECIFICAçÃO UND. QUANT.

TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA COVID-19 POR
MEDOTOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA.

Teste pra determinação qualitativa de ANTIGENO DE SARS-Cov-2 (COVID-19),
utilizando a metodologia fluorescência (Európio), com resultado em índice de

Corte (Cal). Em amostra humanas de Swab da nasofaringe. Procedimento em

única etapa para evitar risco de contaminação.

O Kit deverá ser composto por um dispositivo em cassete teste, tampão de

extração com tampa filtro e Swab estéril,

Leitura em 001 em 30 minutos.

1. Armazenamento 20 a 30"C UNO 2.000

Sensibilidade minima de 85%

Especificidade mínima de 95%

Fornecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura de resultados, em regime de
© comodato.

Esse teste pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico inicial do COVID-19 em
pacientes com sintomas clínicos da infecção por SARS-COV-2, teste para

diagnóstico in vitro, proporcionando um resultado de triagem inicial.

Obrigatório o Registro da ANVISA

Prazo de validade não deverá ser inferior a 12 (doze) meses.

5. DA ENTREGA DO MATERIAL

E

5.1. o objeto desta licitação deverá ser entregue de forma parcelada.

5.2. O material deverá ser entregue, exclusivamente na Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00hs às 14:00hs,
o qual formulará o pedido, através -BA, do setor responsável.

5.3. A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo município,

ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.

5.4. O prazo de entrega dos materiais será em até 08 (oito) dias corridos após a solicitação da secretaria de saúde.

5.5. Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.

5.6. Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requ isição.

5.7. Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.
5.8. Os materiais devem ter prazo de validade igual ou su perior a 18 meses.

5.9. O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus.
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram
literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) a atender o(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
b) entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;

C) a fornecer produtos de qualidade;
d) o produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem como

com o que foi solicitado no presente Edital;
e) em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão

atribuídas ao fornecedor;
f) a manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
g) a responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
h) a cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
i) a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;

6.2 As licitantes devem apresentar os seguintes documentos técnicos:
a) Atestado de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que

Çy comprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira satisfatÓria, compatíveis em características com o

objeto desta licitação;
b) autorização de funcionamento emitida pela ANVISA/MS, da empresa participante da Licitação;
C) licença de funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da licitante.

6.2.1. Os produtos devem ser registrados na ANVISA e ter alta qualidade, com excelente acabamento, sem

falhas ou quaisquer outras avarias.
6.3. A licitante fica ciente de que, se houver incompatibilidade de suas informações com as características apresentadas
pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo produto adequado será

considerado como recusa da entrega.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação legal,

obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)

dias da assinatura; 67
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.

€, 8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário na sua conta corrente, por
meio de ordem bancária, após o recebimento da nota fiscal referente à entrega do material.

8.2. O prazo para a efetivação do pagamento será em até 30(trinta) dias contatados da apresentação da NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, após atesto do responsável competente, pela conferência e recebimento do objeto.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos

de qualquer natureza.

9. DO REAJUSTE DE PREÇO
9.1. Não será concedido reajuste do valor do contrato, salvo na hipótese de reequilibro econômico-financeiro previsto

na legislação.

10. DAS PENALIDADES
10.1. Se o Contratado inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.Q 8,666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes

termos:
10.2. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem não entregue ou
do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem.
10.3. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias apÓs o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez
por cento) do valor do bem.
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10.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos ao Contratado às importâncias alusivas a multas, ou
efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

11. DA ASSINATURA DO CONTRATO
11.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cu ja minuta
integra este Edital, conforme Anexo Ill.
11.2. A adjudicatária deverá, no prazo, de até 05 (cinco) dias contadas da data de convocação, comparecer à sede da
Secretaria de Saúde para assinar o termo de contrato.
11.3. No ato da assinatura do contrato, a contratada deve manter as mesmas condições de habilitação, o que deve ser
mantido durante toda a execução contratual.
11.4. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular
de que trata o item 10 ou se recusar a retirar a Nota de Empenho, será designada nova sessão pela autoridade competente
para o exame, pelo Pregoeiro, da oferta subsequente de menor preço. Após a aceitação, o Pregoeiro decidirá sobre a
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma
oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

12. CONDIÇÕES GERAIS
C 12.1. Os produtos/serviços cotados deverão atender as especificações constantes no Anexo l.

13. DA FISCALIZAçÃO E ACOMPANHAMENTO

13.1. A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os

esclarecimentos por ventura requeridos pela contratante, que designará um representante para acompanhar a execução

do Contrato;

13.2. A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da empresa

contratada, na execução do Contrato.

13.3. A contratante poderá exigir o afastamento de empregado o preposto da empresa contratada que venha causar

embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem

atribuídas.

13.4. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente

designado, observado o que se segue.

. .

jç2

a) o representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das

faltas ou defeitos observados;

b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus

superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

C C) ficará nomeado como fiscal e responsável pelo contrato, servidor público lotado na Secretaria de Saúde, devendo ser
o principal intermediador entre a CONTRATADA e CONTRATANTE (OBS: O NOME DO FISCAL DO CONTRATO NÃO
DEVERÁ SER PREENCHIDO, POR MOTIVOS DE ASSÉDIOS QUE O MESMO PODERÁ VIR A SOFRER. PORTANTO, O NOME

DO FISCAL DEVERÁ VIR INCLUSO COM A TRAMITAÇÃO INICIAL/CONTRATO - PLEITO DO BEM OU SERVIÇO).

14. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir do lance
ofertado, fraudar de qualquer forma q procedimento desta Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro do prazo de

validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não assinar o

contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito a aplicação de ADVERTÊNCIA além das seguintes penalidades,

segundo a extensão da falta cometida, com observância do direito à prévia defesa:

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS

Não retirar a nota de empenho, quando 1. Impedimento delicitar com o Município de Itabuna pelo período del
convocada dentro do prazo de validade de (um) ano.

sua proposta. 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valo.r dç! contrato.

Entregar o objeto fora do prazo 3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atrâso, aplicada sobre o
estabelecido, valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o
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vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada
inexecução total ou parcial do objeto.

4. Impedimento de licitar com o Municipio de Itabuna pelo período de 1
Não efetuar a troca do objeto, quando (um) ano.
notificado. 5. Multa de 0,5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de

T
empenho.
6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o

Substituir q objeto fora do prazo valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o
estabelecido. vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada

inexecução total ou parcial do objeto.
7. Impedimento de licitarcom o Município de Itabuna pelo período del

Deixar de entregar documentação exigida (ano) ano.
neste Edital. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de i

empenho/valor total estimado para o item ou lote.
9. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de 1

Não mantiver a proposta ou desistir do (um) ano.

© lance, 10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de
empenho.
11. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de

Comportar-se de modo inidÔneo. 2 (dois) anos.
12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
13. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de

Fizer declaração falsa. 2 (dois) anos.
14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de
S (cinco) anos.

Apresentar documentação falsa. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de
empenho.
17. Comunicar ao Ministério púb|ico e Demais Órgãos.

18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de
5 (cinco)anos,

Cometer fraude fiscal. 19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de Lé7
empenho.
20. Comunicar ao Ministério público e Demais Órgãos.

Deixar de executar qualquer obrigação 21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o
€y pactuada ou prevista em lei e no edital do valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o

presente pregão, em que não se comine vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada
outra penalidade. inexecução total ou parcial do objeto.

22. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de

~ 2 (dois) anos.Inexecução total.
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de
empenho.
24. Impedimento delicitar com o Município de Itabuna pelo período de
1(ano) ano.

Inexecução parcial do objeto.
25. M ulta de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte
não executada.

14.1.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço/fornecimento,
o MUNICÍPIO poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa fornecedora também

se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital.
14.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO ou cobradas

diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais
sanções previstas nesta cláusula.
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14.3. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de
5(Cincc') dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três)

testemunhas.
14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados,

e a aceitação da justificativa ficará a critério do MUNICIPIO que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.
14.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo MUNICIPIO, conforme
procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens
anteriores.
14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF do Município, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações

legais.

á"

C)

0
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ANEXO ll
PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO NP 005-S/2021
l ·

ABERTURA: ) HORÁRIO: ----- (--- )

' RAZÃO SOCIAL: " "

CNPj: TELEFONE:

ENDEREçO: CIDADE: , UF:

LOTE 01
VALOR TOTAL

, M DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA UNITÁRIO

TESTE PARA DETECçÃO "DE COVID 19 ANTÍGENO DA

COVID-19 POR MEDOTOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA.

Teste pra determinação qualitativa deANTIGENO DE SARS-
Cov-2 (COVID-19), utilizando a metodologia fluorescência

(Európio), com resultado em índice de Corte (Cal). Em

amostra humanas de Swab da nasofaringe. Procedimento

em única etapa para evitar risco de contaminação.

O Kit deverá ser composto por um dispositivo em cassete

,.?,,.,.m,,.,..x,,.,,o,om,,m,u,,,o.,w,,,,,,,,, :.. ...........,...............................,.

)

Leitura em 001em 30 minutos.

01. Armazenamento 20 a 30"C UNO 2.000
Sensibilidade minima de 85
Especificidade minima de 95 q
Fornecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura de

P

resultados, em regime de comodato.
Esse teste pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico
inicial do COVID-19 em pacientes com sintomas clínicos da

infecção por SARS-COV-2, teste para diagnóstico in vitro,
proporcionando um resultado de triagem inicial,

Obrigatório o Registro da ANVISA
Prazo de validade não deverá ser inferior a 12 (doze)

meses.
VALOR TOTAL DO LOTE 1.............................R$................................ ...

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

TRANSPORTE Por conta e responsabilidadedo Fornecedor.

LOCAL DE ENTREGA Almoxarifado Central da saúde.

PRAZO de ENTREGA Em até 08 (oito) dias após a Solicitação.

O valor total é de R$

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do Anexo
l - Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital.
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Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente.
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §39 da Lei de

Licitações.
a eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de

convocação previsto no artigo 64 § 3q da Lei de Licitações.

de de

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação) r. G. n.2 XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.0 xxx.xxx.xxx-xx

©
6"
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ANEXO III

MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
PREGÃO ELETRONICO N' 005-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO GERENCIADOR

DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, ltabuna-BA, Departamento de Licitação,
neste ato representada pelo Sr. Iury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, ll, da Lei Federal nQ 8.666/93, Lei Federal nQ
10.520/2002, Decreto Mu nicipal nç' 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO

ELETRÔNICO 005-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM n°,,........do dia .................., e jornal ....,
para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata nQ _ RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) a1cançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo

as condições previstas no edital, su jeitando-se as partes às normas constantes na Lêi nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, e

suas alterações e no Decreto Estadual n.° 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

€, CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO

QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE
SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREçO

'4?

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 005-S/2021 -

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (S) abaixo:

- NOME DA EMPRESA: .............................., Pessoa jurídica de direito privado,"inscrita no CNPJ/MF sob n%,,,....., localizada j

no endereço, ................................, telefone...,........, neste ato representada pelo Sr. _ inscrito no CPF nQ '

, portador do RG nQ _ residente e domiciliado ...............

LOTE 01

C ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARC" U:::Á::O TOTAL

O 1.

F
(¢¶N#

..È
.já

£

VALOR TOTAL .............................R$....................................... ·.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal n9 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,
autorização para aquisição dos testes para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante

da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado

pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de

acordo com o edital do Pregão Eletrônico 005-S/2021, Termo de Referência, Anexo l, com a proposta vencedora da

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
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3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a
apresentação da Nota Fiscal.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva
dos produtos entregues total ou parcial.

€V 4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota

Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua

reapresentação.
4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

L"
CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação
do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nQ
8.666/93.

5.2.1. 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 promover as

necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
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cAus.ula,se.xta - DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao Órgão gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua
totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE,independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Ey

CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREçOS ,:°

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1. pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua(s) justificativa(s);
C) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. l a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93,
com as respectivas alterações posteriores;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de

registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal n°
8.666/93.

7.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão4y Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

pedido.
7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por
com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação-
7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CADASTRO DE RESERVA

8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE
RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo
CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.
8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula O(S) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao
preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a
ordem de classificação.
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8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular
registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de
habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.
8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser repu blicada
para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.

9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos
relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nq 005-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP,
9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nQ 9.408/11, a

Comissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

ltabuna-BA, ..... de ............... de 2021.

é"
Departamento de Licitações

(Órgão Gerenciador)

L
Secretaria Municipal de Saúde

(Órgão Participante- Se houver)

Representante
Fornecedor
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ANEXO A

MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO N° 005-S/2021

já CLASSIFICADA

NOME DA EMPRESA: ............................... pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nQ........., localizada
no endereço, ................................, telefone.....,......, neste ato representada pelo Sr. , inscrito no CPF ng

_ portador do RG ng , residente e domiciliado ...........,...

LOTE 01

,4w '"" DISCRIMINAÇÃO UND QUANT MARCA

u::,7:o TOTAL

01. l

VALOR TOTAL .............................R$......................................................(.... ..wU.......................).

2a CLASSIFICADA U'

NOME DA EMPRESA: ............................... Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob m........., localizada
no endereço, ................................, telefone.,......,..., neste ato representada pelo Sr. , inscrito no CPF nQ

portador do RG nç' , residente e domiciliado ...............

LOTE 01
q

- VALORITEM DISCRIMINAÇAO l UND QUANT MARCA UNITÁRIO TOTAL '

01. , " l
VALOR TOTAL .............................R$......................................................(.... .....:: .................J. i

3' CLASSIFICADA

NOME DA EMPRESA: ............................... Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nQ........., localizada
no endereço, ................................, telefone............, neste ato representada pelo Sr. , inscrito no CPF nç'
_ portador do RG nQ , residente e domiciliado ...............

LOTE 01

ITEM DISCRIMINAçÃO UND QUANT MARCA U::TLÁOR:O TOTAL

01. ;
VALOR TOTAL .......................,.....R$....................................................w.(.w.. ·.........8................).

Departamento de Licitações
(Órgão Gerenciador)

Representante
Fornecedor
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO N° XXX/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE
UM LADO, O MUNIC1"P/O DE ITABUNA-BA, E, DE OUTRO, A

EMPRESA....................

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nQ 08.218.991/0001-95, Inscrição Estadual n.Q 71371383, com
sede na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano - Itabuna - Bahia, nesta cidade de Itabuna, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário M unicipal de Saúde, a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES
AGUIAR, brasileira, casada, Médica, portador da cédula de identidade nQ. 83.814.95-70, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF n?, 823.280.725-34, endereço Rua M, n" 65, Pontalzinho, ltabuna-BA,

e, de outro lado, a empresa , sediada , nQ ,, Cidade-Estado, cadastrada no CNPJ do Ministério da
C, Fazenda sob o nç' , adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,

nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG n° , expedida pela Secretaria de
Segurança pública do Estado , e do CPF/MF .., .,, residente , n9 , Cidade-Estado, resolvem
celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico 005-S/2021, que se regerá pelas Leis Federais 13.979/2020, 10.520/02 e 8.666/93, mediante as cláusulas e

condições a seguir ajustadas.

l- DO OBJETO

Ü7

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR
FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE,

COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, em conformidade com a

proposta de preços apresentada na sessão da licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme

parecer devidamente homologado e publicado no Diário Oficial do Município.
Parágrafo único - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões

na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme a Lei Federal nQ 8.666/93.

ll - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
€V

CLÁUSULA SEGUNDA As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação

Orçamentária a seguir especificada:

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

,_
Unidade Gestora_ j Fonte projetoj'Aíivida'àe E'iãnento de Despesa

III - PREÇO E CONDIçÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - O Valor Global do presente contrato é de R$ xxx,xx (XXXXXXXXXX), sendo fixo e irreajustável.

§ Iq Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos cis custos e despesas decorrentes de

transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem
ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 29 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente,
imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a entrega definitiva do
objeto contratado.
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§ 3q Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

IV - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO, VIGÊNCIA E FISCAL DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA - O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será parcelado após solicitação da secretaria

e a vigência do contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro ou com a entrega definitiva do produto.

§ Iq A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
§ 29 O material deverá ser entregue, exclusivamente no Almoxarifado Central da Saúde, das 08:00hs às 14:00hs, o qual
formulará o pedido, através do setor responsável.
§ A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo município,
ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.

§4? O prazo de entrega dos materiais será em até 08(oito)dias após a solicitação da Secretaria de Saúde.
§ 52 Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.
§ 6q Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição.

§ 72 Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.

C § 8q Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
§ 9? O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumira todo o Ônus.

V - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

Ó7

CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se

consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a) atender O(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;

b) entregar q produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;

C) fornecer produtos de qualidade, rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem como com o

que foi solicitado no presente Edital;
d) manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
e) responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
f) cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
g) manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação.
h) As licitantes devem apresentar os seguintes documentos técnicos:

1. atestado de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que

comprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o
objeto desta licitação;

2. autorização de fu ncionamento emitida pela ANVISA/MS, da empresa participante da Licitação;

3. licença de funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da
licitante.

§ Iq Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas
ao fornecedor.
§ 29 A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características apresentadas
pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo produto adequado será
considerado como recusa da entrega.

§ 3q Os produtos devem ser registrados na ANVISA e ter alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou

quaisquer outras avarias.

r

VI - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por

determinação legal, obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)

dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;

C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo

legal.
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VII - DAS PENALIDADES

CLÁUSULA SÉTIMA - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativa aceita pelo

Órgão ou entidade promotora da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei
Federal n2 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com órgãos e

entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de
até 05 (cinco) anos;

C) descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previsto na alínea

anterior;
d) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do objeto não

entregue;
e) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue por cada dia subsequente ao

trigésimo;
f) retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à CONTRATANTE.

Durante esse período não incidirá atualização monetária.

€µ § 1q O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros
créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2q As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA
da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 3q Conforme disposto no art. 7q da Lei Federal n9 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que
se refere o inciso XIV do art, 4q da mesma, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações legais. LÇ7

VIII - DA RESCISÃO

CLÁUSULA OITAVA - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as correspondentes

consequências contratuais, bem como as previstas na Lei n9 8.666/93.
§ j9 A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos l a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2q Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos ll a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nQ 8.666/93, não cabe à

€, CONTRATADA direito a qualquer indenização.

lX - DA COBRANÇA JUDICIAL

CLÁUSULA NONA - As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,

constituindo-se este Contrato em titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.

§ Iq A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.

§ 2q O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.

§ 3q Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos

de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito

Privado.
§ 4q A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços

objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADO, apurados
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na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) da
ocorrência ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 5q após o jQ? (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar por uma
das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,

respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 6' A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Oiário Oficial do
Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

lX - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUçÃO DA CONTRATAçÃO E OS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA primeira - a legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com

base nas disposições constantes das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de direito
público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

€ XII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados,

assim como a sua designação adequada, a diretoria solicitante recomenda o Sr. XXXXX - Função: XXXXX, como Gestor
do contrato a ser gerado.

§ j9 O Gestor de contrato deverá:
a) solicitar ao Departamento de Licitações e Contratos a cópia do referido contrato;
b) identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;
C) dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo atualizado; e
d) observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

XIII- DA VINCULAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O presente contrato é vinculado ao Pregão Eletrônico ng 005-S/2021, constante no

Processo Administrativo n2 019-S/2021 e à proposta de preço apresentada pela contratada.

XIV - DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença

das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

itabuna, de de 2021.

MUNICÍPIO DE ITABUNA - CONTRATANTE
LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde

XXXXX
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Contratada

TESTEMUNHAS:
Iq
NOME
RG n9
CPF

2q

NOME

RG riQ

CPF

C"

C

€
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ANEXO V
CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nq 005-S/2021

A (nome da empresa) , CNPJ, n? , com sede à , neste ato
representada pela(s) (diretores ou sócios), com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado

civil, profissão e endereço , pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui como seu(s)
Procurador (es) o Senhor (a) , qualificação completa , como meu

mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Município de Itabuna praticar todos os atos necessários

relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nQ , conferindo-lhe, ainda, poderes

especiais para interpor ou retirar recursos, fazer manifestações, apresentar lances, negociar preços e demais condições,

confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome do proponente, dando tudo como bom, firme e valioso para que produza todos os efeitos legais.

C
ltabuna-BA, de de 2021.

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)

R. G. n.Q XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF nP XXX.XXX.XXX-XX Ó'"
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nq 005-S/2021

l

A nome e qualificação completa da empresa , declara, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas
as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de
habilitação, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei 8.666/93.

Local-UF, de de 2021.

€
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(Identificação)
R. G. nP XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.° XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO CONJUNTA

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nq 005-S/2021

Ilm% Sr.

pregoeiro Oficial do Município de Itabuna - Bahia.

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021 ,í7
A EMPRESA (NOME),

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a administração

C pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim

como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos

do inciso XXXIII do artigo 7.q da Constituição Federal de 1988;

\

DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital.

Local-UF, de de 2021.

(Norrie completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(Identificação)
R. G. n.Q XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.Q XXX.XXX.XXX-XX

C
_" m

Carimbo da empresa:
l
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nq 005-S/2021

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n9
, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a).

, portador do Documento de Identidade n2
e inscrito no CPF sob o nç! , DECLARA, sob

as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3q da Lei Complementar ng 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA de PEQUENO PORTE, conforme Inciso || do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 42, do art. 3?, da Lêi
Complementar nQ 123, de 14/12/2006.

E

de de 2021.

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(Identificação)
R. G. n,° XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n9 XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO

(ESTE ANEXO É UM MODELO E DEVE SER FEITO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 005-S/2021

O licitante abaixo DECLARA os dados para confecção do contrato:

Empresa ,sediada ,ng_ Estado , telefone n° , cadastrada no CNPJ do Ministério
da Fazenda sob q nQ , adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,

na qualidadede ,, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n" ,
expedida pela Secretaria de Segurança pública do Estado . e do CPF/MF , residente , nQ

€ _ cidade , Estado

,g"

€
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021

i ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

,
PREGAO ELETRÔNICO N° 005-S/2021 ,1

N(OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

, COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURIDICO



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.99110001-95 EEEE3
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Itabuna, 01 de março de 2021.

S.P. n° 008/2021

Da: Comissão de licitação.
Para: Procuradoria jurídica.

C Prezado Senhor, 47

Estamos remetendo a esta Procuradoria, para emissão do competente parecer, o

Processo Administrativo n° 019-S/2021, relativo ao Pregão Eletrônico n° 005-S/2021, no

qual tem como objeto AQUISIçÃO de testes com medologia de FLUORESCÊNCIA

PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS

NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, para atender demanda do Departamento de

Média e Alta Complexidade.

C

Allana Fçan irie Rocha de Santana
Co issão de Licitação.
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ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRôNICO N° 005-Sl2021

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECçÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

l

PARECER JURIDICO
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Itabuna - BA, 02 de Março de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N" 005-S/2021

PARECER JURÍDICO

EMENTA: LICITAÇÃO - MODALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO

DE PREÇO - AQUISIÇÃO DE TESTES

COM METODOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO

DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) -

ADEQUAÇÃO ÀS LEIS 8.666/93 E

10.520/2002 - POSSIBILIDADE.

d

G
l - SITUAÇÃO FÁTICA:

A Comissão de licitação solicita a esta Procuradoria Municipal

parecer opinativo acerca da regularidade do Edital, de seus anexos da

Modalidade de Licitação Pregão Presencial n°. 005-S/2021, por registro de

preços, conforme Decreto Municipal n° 9.408/2011, bem como da

regularidade do próprio certame, objetivando a contratação de empresa para

fornecimento de testes com metodologia de fluorescência para detecção do

vÍrus SARS-COV-2 (COVID-19) nos pacientes atendidos nas Unidades de

Pronto Atendimento, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saúde

de Itabuna.

Daí, cumpre informar que no bojo do edital e da minuta do
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contrato consta detalhadamente os elementos despesas, identificando a

unidade de despesa, o grupo orçamentário e a fonte de recursos.

Ainda nesta esteira, ressalta-se que a esta Procuradoria Jurídica

do Município impende emitir competente parecer jurídico sobre a

regularidade do edital e anexos, homenageando os princípios basilares da

administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição da

República, quais sejam, o principio da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência, bem como atendendo ao disposto do

parágrafo único, do art. 38, da Lei n° 8.666/93, ao prever que "as minutas de

editais de licitação, bem como a dos contratos, acordos, convênios ou

ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria

jurídica da administração".

Em sede de parecer, impende observar os documentos carreados

ao processo administrativo in casu, para fins de análise, onde, dentre outros,

consta o Termo de Referência, Comunicação Interna da lavra da Supervisora

de Departamento de Média e Alta Complexidade (SUS), aduzindo sobre a

imprescindibilidade da aquisição de produtos dessa natureza no

enfretamento a crise sanitária decorrente da COVID-19, com autorização da

autoridade competente, Secretária Municipal de Saúde, Dr". LÍVIA MARIA

BONFIM M. AGUIAR, previsão de recurso orçamentário, Edital de Pregão,

Minuta de Contrato e Anexos,

Assim, cumpre salientar que a pretensa motivação esposada no

procedimento é suficiente para uma clara compreensão que efetivamente se

pretende.

Ante o exposto para fins de relato, com base nos autos

encaminhados a esta Procuradoria jurídica, sucede em seguida a

fundamentação e conclusão para fins de emitir competente parecer jurídico.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

Antes de abordamos o teor das minutas e documentos ora
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submetidos a esta Assessoria jurídica, imperioso se faz tecer algumas

considerações de cunho preliminar, as quais denotam a conclusão do

presente juízo de valor.

O processamento da licitação, seja qual for a modalidade a ser

utilizada pela informatização, exige a prévia fixação de condições que se

prestarão, no caso concreto, a reger o certame, assegurando não só o

alcance do que se deseja contratar, como também para que os diversos

participantes recebam um tratamento transparente e igualitário.

O instrumento convocatório, corno genericamente se denomina o

ato convocatório da licitação, tem por objetivos, assim, estabelecer a priori

regras que deverão ser seguidas pela comissão de licitação numa situação

específica, estabelecendo critérios destinados a avaliar as condições dos

licitantes e a vantagem das propostas que serão oportunamente

apresentadas,

Abordando o tema em comento, assevera CARLOS ARY

SUNDFELD (in, "Licitação e Contrato Administrativo" - Malheiros Editores,

1994 - pág. 98) que "a licitação tem início com a divulgação do ato convocatóM,

denominado edital (ou, no caso especi/ico das licitações por tomada de preço),

destinado a normatizar com antecipação tanto o seu desenvo/vhnento como o

regime da futura relação contratual':

Possui o instrumento convocatório, como se percebe, a função de

regular, numa hipótese dada, a condução do procedimento e a celebração

do contrato que em decorrência será futura e oportunamente celebrado.

Necessário ver-se, no entanto, que a norma interna da licitação não afasta a

aplicação de regras inscritas na Lei de Licitações e Contratos até porque esta

lhe serve de base para a elaboração e não pode haver conflito entre ambas,

o que, se vier a ocorrer, ensejará inapelavelmente a nulidade de dispositivo

L
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ou de todo o instrumento.

C

l

C

Destarte, visando a proporcionar o resultado almejado, qual seja a

contratação, deve o instrumento convocatório reunir um conjunto de condições

mínimas que criarão, para a informatização e para os participantes, uma

necessária vinculação. Em se tratando do edital - espécie do gênero

instrumento convocatório - impõe a Lei 8.666/93 um conteúdo básico que se

acha explicitado em seu art, 40 e que serve, se bem observado, como um

roteiro para a composição do edital, evitando omissões lesivas ao interesse

do órgão ou entidade licitadora.

Por força disto, determina o art. 38, parágrafo único, do Estatuto

das Licitações que as minutas de editais e de seus anexos, dentre eles, a

minuta do contrato, devam ser submetidas obrigatoriamente a exame da

assessoria jurídica, a fim de verificar se os requisitos descritos da norma se

encontram plenamente integrados, de modo a validar a produção dos efeitos

pertinentes. E assim se procedeu regularmente com relação ao Edital

atinente à Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico n°.005-S/2021.

A Lei Federal n° 8.666/93 que rege os contratos e as licitações da

Administração Pública estabelece, por sua vez, em seu art. 2°, a

necessidade do processo licitatório antes de se contratar com terceiros.

Explicita, ainda, em seu art. 3°, caput, que:

"A licitação destina-se a garantir a

observância do principio constitucional da

isonomia e a selecionar a proposta mais

vantajosa para a Administração e será

processada e julgada em estrita conformidade

com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade,

da publicidade, da probidade administrativa,

!l



da vinculação ao instrumento convocatório, do

julgamento objetivo e dos que lhe são

correlatos."
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Assim, tanto para a aquisição de bens quanto para a prestação

de serviços, é exigida da Administração Pública a observância da regra da

obrigatoriedade das licitações como pressuposto dos contratos,

Quanto a natureza de modalidade de licitação adotada, trata-se

o pregão eletrônico para aquisição de bens e serviços comuns em que a

disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas

e lances, para classificação e habilitação do licitante com a proposta de

menor preço.

A melhor doutrina conceitua bens e serviços comuns como

"aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

ob/ètivamente de/inidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado". Trata-se, portanto, de bens e serviços geralmente oferecidos por

diversos fornecedores e facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir

a decisão de compra com base no menor preço por lote.

Instituído pela Lei Federal 10.520/2002, o pregão vem se somar

às demais modalidades previstas na Lei n.° 8.666/93, que são a

concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão.

Diversamente destas modalidades, o pregão pode ser aplicado a qualquer

valor estimado de contratação, de forma que constitui alternativa a todas as

modalidades. Outra peculiaridade é que o pregão admite como critério de

julgamento da proposta somente o menor preço.

Neste sentido, cumpre salientar quanto ao registro de preços,

conforme regulamentado pelo Decreto Municipal n° 9.408/2011, que se trata

de um sistema pelo qual, na modalidade concorrência ou pregão, pugna-se

pela seleção de propostas de preços unitários a serem utilizadas em

contratações futuras de bens ou serviços, de consumo ou de uso frequente,

l
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No caso em tela, trata-se de futura aquisição de testes com

metodologia de fluorescência para detecção do vÍrus SARS-COV-2 (COVID-

19) nos pacientes atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento.

Com isso, calha ressaltar que a viabilidade de se adotar o sistema

de registro de preços advém da análise do caso concreto, tomando-se por

base os contornos do objeto pretendido e a necessidade da administração.

Quanto a necessidade da Administração, o sistema de preços

sucede quando a Administração precisa frequentemente do objeto, porém

não dispõe de condições de indicar seu quantitativo previamente. Em função

disso, considerando que a Administração Pública não tem o dever de indicar

precisamente o quantitativo, admite-se que a mesma não está vinculada a

adquirir toda quantidade estimada.

Isto praticamente determina que as contratações sejam efetuadas

na medida da necessidade da Administração, enquanto estiver válida a ata

de registro.

No caso em epígrafe, infere-se que o registro de preços para

aquisição de testes com metodologia de fluorescência para detecção do

vírus SARS-COV-2 (COVID-19) nos pacientes atendidos nas Unidades de

Pronto Atendimento encontra-se em consonância com a lei n° 8.666/93 e a

lei n° 10.520/2002.

De outra banda, considerando as consequências oriundas do

certame destinado a instaurar o sistema de registro de preços,

diferenciando-se de outras licitações corriqueiras, impende aduzir que o

Edital informa que: a licitação destina-se a registar o preço para contratação

futuras; que o licitante, caso se sagre vencedor e tenha seu preço registrado,

ficará vinculado a fornecer o objeto do contrato; que deverá ser firmado com

base no prazo de validade da ata; que a Administração não está obrigada a

contratar com ele, salvo em igualdade de condições; aiém de não ter a

Administração o dever de adquirirtoda quantidade registrada. \
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No desenvolvimento do procedimento licitatório em comento, vale

salientar que o pregão possui duas fases distintas de desenvolvimento,

quais sejam a interna e a externa.

A fase preparatória, ou fase interna do pregão compreende os

atos requeridos para a abertura do processo licitatório. Durante esta fase os

trabalhos são realizados em âmbito interno, c;om a participação do dirigente

responsável por compras e contratações, da unidade administrativa ou área

encarregada de serviços gerais e da unidade ou área da qual se origine a

demanda pela licitação. Este dirigente é denominado "autoridade

competente", na Legislação reguladora da matéria.

A autoridade competente, designada no Regimento do órgão ou

entidade, é o dirigente responsável pela administração das compras e

contratações. As atribuições regimentais da autoridade competente, de uma

maneira geral, contemplam o seguinte:

a) determinar a abertura da licitação;
b) designar o pregoeiro e os componentes da

equipe de apoio ao pregão;
C) estabelecer os requisitos e critérios que regem a

licitação e a execução do contrato;
d) decidir os recursos contra atos do pregoeiro;
e) homologar a adjudicação do pregão,

determinando a celebração do contrato.

As atribuições da autoridade competente podem ser delegadas

para servidor designado como Ordenador de Despesas ou como agente de

compras, no intuito de agilizar decisões e procedimentos.

A instauração de procedimento licitatório na modalidade pregão

dar-se-á por ato da autoridade competente, que examinará e aprovará a

minuta de Edital com seus anexos. O edital é produzido com o concurso de

outros documentos previamente elaborados peia unidade administrativa ou

área que demanda a realização da licitação e portanto, conhece

detalhadamente os bens ou serviços a serem adquiridos.

l
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É exigida a prévia elaboração de termo de referência, conforme

se depreende do edital em exame, que instruirá o processo visando a

instauração da licitação. Em seguida, é verificada a disponibilidade de

recursos orçamentários e providenciada a designação do pregoeiro e

respectiva equipe.

A instauração da licitação é instruída por um ou mais documentos

que deverão fundamentar a necessidade da compra ou contratação,

especificar o seu objeto e a respectiva previsão orçamentária. Estes

documentos comporão o termo de referência, que formará processo

administrativo cuja tramitação obedece à linha hierárquica do órgão ou

entidade, até a sua conclusão, com a apreciação e aprovação pelo dirigente

responsável pela realização de licitações.

A documentação deverá necessariamente contemplar os

seguintes aspectos:

l"

E

a) justificativa da necessidade da compra ou
contratação;

b) termo de referência, definindo o objeto da
contratação, de forma precisa e detalhada, a
estrutura de custos, os preços praticados no
mercado, a forma e prazo para entrega do bem
ou realização do serviço contratado, bem como
as condições de sua aceitação;

C) reserva no orçamento do órgão dos valores
estimados para o contrato, com indicação da
respectiva rubrica orçamentária.

No caso em tela, observa-se que instrumento convocatório

encontra-se acompanhado dos seguintes anexos:

a) ANEXO I - Termo de Referência;

b) ANEXO ll -Proposta de Preços;

C) ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços;

d) ANEXO lV - Minuta do Contrato;

y
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e) ANEXO V - Modelo de Credenciamento de Procuração;

f) ANEXO VI - Modelo de Pleno Conhecimento de Edital;

g) ANEXO VII - Modelo de Declaração Conjunta;

h) ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Enquadramento como ME

ou EPP;

i) ANEXO lX - Modelo de Declaração Confecção do Contrato.

Por outro lado, a legislação determina expressamente que sejam

evitadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que

possam limitar a competição.

A condução do pregão estará a cargo de servidor do Ente

Federativo, que tenha sido designado pregoeiro. Ressalte-se ser de elevada

importância a qualificação do servidor para esse desiderato, a fim de

promover escorreito acompanhamento dos procedimentos de modo que o

mesmo não seja eivado de irregularidades insanáveis que autorizem a sua

anulação.

A designação do pregoeiro pode ser feita por simples portaria ou

ato administrativo interno do órgão ou entidade, subscrito pela autoridade

competente. É de responsabilidade do pregoeiro, o seguinte:

a)
b)
C)
d)
e)

f)

g)

credenciar os interessados;
receber as propostas e os lances do pregão;
analisar a sua aceitabilidade;
proceder à classificação das propostas e lances;
receber a documentação e proceder à habilitação
do ofertante classificado;
adjudicar o objeto do certame ao licitante
vencedor;
conduzir os trabalhos da equipe de apoio.

A fase externa do pregão tern inicio com a convocação dos

interessados. O referido ato dar-se-á e deve necessariamente obedecer à

sequência descrita a seguir por meio da publicação de aviso, sendo este um

extrato do conteúdo do edital, destinado à ampla divulgação junto aos

!-
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interessados. As cópias do edital e do aviso serão colocadas à disposição de

qualquer pessoa para consulta.

A publicação do aviso é obrigatória no Diário Oficial do Ente

Federativo, em estrita obediência ao Principio da Publicidade. Seguindo o

roteiro suso mencionado, serão plenamente atendidos os preceitos

normativos orientadores da matéria.

Por fim, nesta esteira, considerando ser necessário dever de

cautela quando da realização de procedimentos deste jaez, em defesa do

erário, ao que se percebe, as razões por ora formuladas em sede de

processo administrativo induzem a reconhecer que o objeto do certame se

coaduna ao disposto na Lei n° 8.666/1993 e da Lei n° 13,979/2020, tendo

em vista os motivos que corroboram à pretensão in casu.

Ill - CONCLUSÃO

L

Diante do exposto, uma vez considerada tal hipótese do referido

Procedimento, pelas razões suso mencionadas, em face dos requisitos

legais aplicáveis à espécie, com o efetivo e inescusável cumprimento aos

princípios basilares da administração pública, previsto no caput do art. 37 da

Constituição da República, além do respeito à integralidade dos preceitos

normativos insculpidos na Lei 8.666/93, devendo o presente certame ser

engendrado sob a modalidade já referida, Pregão Eletrônico N° 005-S/2021,

por Sistema de Registro de Preço, do tipo menor preço por lote, tomando-se

como parâmetro as minutas do instrumento convocatório e do contrato

acostados ao processo, ora aprovados, corn fulcro no parágrafo único, art.

38, da Lei n° 8.666/93, inferimos pela regularidade e legalidade do certame.

É como opinamos.

É o parecer,

SMJ

g
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

,
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-Sl2021

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA '
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

AVISOS DE PUBLICAÇÃO
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OFICIAL
Prefeitura Municipalde

Itabuna

AVISO DE ABERTURA PE 005-S.2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ. 08.218.991/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 005-5/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 019-5/2021

C

C) MUNICf'lo DE ITABUNA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMUNICA
A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N" 005-S/2Q21, nQ qual tem como objeto:
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA
DETECçÃO DE ANTÍGENOS DE SARSAOV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB
NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A
SECRETARIA DE SAÚDE. Recebimento das propostas até 16/03/2021 às 13:3Clh - Abertura
das propostas 16/03/2021 às 13:30h. Inicio da sessão de disputa de preços 16/03/2021 às

14:00h (horário de Brasilia). O EDITAL E NCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO DOS
INTERESSADOS NO ENDEREÇO. OU
L\LWW.I.TABUN&8!_QBG,8& REGIDA PELA LEI FEDERAL N' 10.520/02. O PREGÃO

SERÁ REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA "ON LINE" POR MEIO DE RECURSOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INTERNET, ATRAVÉS DO SITE !MNLUQIACQES--
ECQMAR MEDIANTE A INSERÇÃO E MONITORAMENTO DE DADOS GERADOS OU
TRANSFERIDOS PARA O APLICATIVO "LICITAÇÕES-E", CONSTANTE DA PÁGINA

ELETRÔNICA DO BANCO DO BRASIL.

Licitação Banco do Brasil ri° 859772.

Recebimento das propostas: até 1H03/2021 às 13:30 horas.
Abertúra das propostas: 16/0312021 às 13:30 horas.
Inicio da sessão de disputa de preços: 16/03/2021 às 14:00 horas.

lnfarmações pelo e-mail: lj.ç itaçQ.e.s&a-u cLe .itak.(j.".a@sLR).a j|,ç; c) m ou na sede da
Prefeitura Municipal de Itabuna, localizada na Avenida Princesa Isabel. 678, São Caetano,

onde poderá ser adquirido ç) Edital. Iury Silvá Vander|e(. Rabuná, 03 de março de 2021.

'~
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Certificação Digital,' 4CZ1K3TJ-HZOMBL4X-MQUOAJCU-MQ2PYNOL

Versão eletrônica disponível em: httpy/www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA AVISO DE LlCiTAçÂO <xjcÍa

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 9/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N" 2-5/2021 BB - ID 859204

O município de Itabuna através da Secretaria Municipal de Saúde comunica a O Municipb de Itagi Torna PÚblico o Pregão eletrônico 009/2021, para
abertura do Pregão Eletrônico Nq 002-S/2021, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL contratação de empresa especializada em locação de sistemas de gestão pÚblicí
PARA CATETERISMO VESICAL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA municipal,Sessão púbica: 18/03/202l-às 09:0Oh. Licitação Menor preço por lote,
COMPLEXIDADE E A DEMANDA JUDICIAL. Recebimento das propostas até 18/03/2021 às EdmI:http://transparenâa.itagi.gov.br e wwwjicitacoes-e.com.br ficando os interessadoscientihcados que todos os atos desta licitação serão publicados no diário oficial do
08:3Oh - Abertura das propostas 18/03/2021 às 08:3Oh. lnlao da sessão de disputa de município. Informação: na CPL através do Endereço: Av. Nilton Vaz, n" 95 - Itagi- Bahia- das
preços 18/03/2021 às 09:OOh. 08:00 às 12:00h - jean Karine dos Santos (Pregoeira)

O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Munlcipd de Itabuna ou
através do site www.ttabuna.ba.io.org.br. Licitação BB rj9 859847. ltagi-BA, 26 de feveretro de 2021.

Informações no setor de licitações ou através do e-mail JEAN KARtNE DOS SANTOS
licitaces.saude.ttabuna@gmail.com Pre€oeira

Rabuna-m, 3 de março de 2021. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
IURY SILVA VANDERLEI AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nb 1/2021

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO Chamada Pública n° 001/2021
a CPL da pm de Itamaraju- ba, torna publico que no dia 06/04j2021, às 9,00h,PREGÃO ELETRÔNICO N° 3-5/2021 na sede da Prefeitura Municipal de Itamaraju, realizará CHAMADA PÚBLICA, para Aquisição

Q município de Itabuna através da Secretaria Municipal de Saúde comunica a de gêneros alimenticios da agricultura familiar, para manutenção da merenda escolar deste
abertura do pregãQ Eletrônico Nq 003-S/2021, para AQUISIÇÃO DE fNSUMOS PARA município, da Agrkultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao

atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escdar/PNAE. T:(73j3294-3132 -
OSTOMIZADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CREADH, Recebimento das Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: www.itamaraju.ba.gov.br.
propostas atê 22/03/2021 às 08:30h - Abertura das propostas 22/03/2021 às 08:30h, lnicço
da sessão de disputa de preços 22/03/2021 às Q9:00h. Em 3 de março de 2021.

O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municçpal de Itabuna ou JUCENILZA C. FAVALE55A DE ALMEIDA
através do site www.itabuna.baio.org.br. Licitação BB rjQ 859837, Presidente da CPL

Informações no setor de licitações ou através do e-mail PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
|kiQcH$.saude.itabuna@gmai|,com

AVISO DE UCITAÇÃO
ltabuna-BA, 3 de março de 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N2 12/2021 - SRP

IURY SILVA VANDERLEI
Pregoeiro A Prefeitura Municipal de Itororó torna pÚblico que realizará licitação na

AVISO DE LICITAÇÃO modalidade Pteüo EletrÔnico SRP n" 012/2021 objetivando a contratação de empresa para
PREGÃO ELETRÔNICO N" 4-S/2021 aquisição de pneus e jantes para os veículos a serviço da Prefeitura Municipal de

Itororó.

O município de Itabuna através da Secretaria Municipal de Saúde comunica a Sessão ocorrera no dia IB de março 2021, às 09:0Qh (nove horas), no Portal
abertura do Pregão Eletrônico N' 004-5/2021, para AQUlSiçÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS de 1icitaç&s do Banco do Brasil

PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE AUTO MONITORAMENTO DOMICILIAR O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal,
DE GLICEMIA CAPILAR. Recebimento das propostas até 16/03/2021 às 08:3oh - Abertura no site www.itororo-ba.Òortaltp.com,br e wwwjicitacoes-e-com.br.
das propostas 16/03/2021 às 08:3Oh, lnício da sessão de disputa de preços 16/03/2021 às tnformações gerais através do site www.itororo.ba.b.org.br ou pelo tel. (73)
09:OOh. 3265-1910.

O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal de Itabuna ou .
através do site www.itabuna,ba io.org.br. Licitação BB nQ 859825, ltororo-BA, 3 de março de 2021.

. . VANESSA LAPA DA SILVAInformações no setor de licitaçoes ou através do e-mad Pregoeira

licitacoes.$aude,itabuna@gmai|.com PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

ltabuna-BA, 3 de março de 202L AVISO DE ADIAMENTO
IURY SILVA VANDERLEI

Pregoeiro PREGÃO ELETRÔNICO N' 1/2021

AVISO DE LICITAçÃO A PREGOEIRA cQmunica aos interessados no pregão Eletrõmca n" DOl/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N' 5-5/2021 Processo Administrativo: 037/2021, Tipo: MENOR PREÇO por item, cUjo objeto é: O Qbjeto

da presente licitação é o registro de preço para Contratação de empresa para

O município de Itabuna através da Secretaria Municipal de Saúde comunica a fornecimento de gêneros alimentícios da alimentação escolar para a rede municipal de
abertura do Pregão Eletrônico Nq 005-5/2021, para AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ensino, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCiA, PARA DETECÇÃO DE ANT1GENOS DE SARS-COV-2 anexos, publicado no Diário Oficial dos Municípios · DOM, JORNAL DE GRANDE
(COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) CIRCULAÇÃO e DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO no dia 22/02/2021 com abertura marcado para
MINUTOS. PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. Recebimento das propostas até o dia 04/03/2021, às 10:0Ohs, FICA ADIADO a nova data de abertura da licitação para
16/03/2021 às 13:30h - Abertura das propostas 16/03/2021 às 13:3oh. Inicio da sessão de 16/03/2021, as 14:00hs, por ordem administrativa. Informações e Edital: rio Portal de
disputa de preços 16/03/2021 às 14:0Oh, Compras do Governo Federal - ~w.compra$gDvetnamentais.eov.br e ou no Portal do

O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal de Itabuna Ou município http$://www.ubaira.ba,gov.br/ - Maiores infotmações através do tel. (75) 3445 -
através do site wwwjtabuna.ba.io,org.br. Lkítação BB n' 859772. 2179 das 08:(Khrs às 12:00horas.

Informações no setor de licitações ou através do e·-mai1 jandaira-BA, 3 de março de 2021.
|iàtaçoes.saude,itabuna@gmai|.con) VITÓRIA CERQUEIRA PIRES

ltaburia-BA, 3 cie março de 2021. Pregoeira
IURY SILVA VANDERLEI PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Pregoeiro AVISO DE LICITAÇÃO
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGI PREGÃO ELETRÔNICO Nq 17/2021- SRP

AVISO DE ADJUDICAÇÃO A Pregoeira da Prefeitura Municipal de jequié, torna público. que realizara em
PREGÃO ELETRÔNICO NO 3/2021 16/03/2021, às 09:OQh (Brasilia), P E 017/2021 ID 859391, FORNECIMENTO DE INTERNET

- . . p · - f - ' - . COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX SIMÉTRICO, INTERNET BANDA LARGA.O Muntctpio de Itagi Toma Publico em re erencta ao Pregão eletronico AS demaás publicações serão realizadas rio Diário Oficial no site:
003/2021 - objeto: aquisição de kit natalidade , para atender as necessidades da secretaria (http://pmjequie-bajpmbra5Í|.or&br/diar|Q/wwwjiutacQes-e.com.br)
municipal de assistência social - ADJDICOU q objeto: lote 01 empresa j.carlos barreto Informações: (73) 3'5?6 '8040.
santos junior - epp,cnpj n-131328260001-56 com o valor rS 25.488,00

jequtê-BA, 3 de março de 2021-
Itagi - BA, 26 de fevereiro de 2021, JULIANA BISPO DOS SANTOS

JEAN KARINE DOS SANTOS
Pregoeira AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 18/2021 - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO N2 3/2021 A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Jequié, torna público, que realizará em

16/03/2021, às 14:OOh (Brasilia), P,E 018/2021 ID 859953, aquisição de cestas básicas,
Homologação resultado da Pregão eletrônico 003/2021-objeto: aqui5lção de kit As demais publicações serão realizadas no Diário Oficial no site:

natahdade , para atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social · em (http://pmjequiehajpmbrasiIÁ)t&br/diam/www.|icitacoe$-e.¢om.br)
favor. lote 01 empresa: j-cados barreto santos junior - epp,c'npj n.131328260001-56 com o Informações: (73) 3526-8040.
valor rS 25.488,00.

Jequié·BA, 3 de março de 2021.
ltagrBA, 26 de fevereiro de 2021. JULIANA BISPO DOS SANTOS

OLIVAL ANDRADE JUNIOR
Prefeito AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 19/2021 - SRP
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N' 3/2021 A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Jequié, torna público, que

realizará em 17/03/2021, às O9:OOh (Brasilia), P,E 019/2021 ID 859968,
O munícipio de Itagi torna público o resultado do pregão eletrônico 003/2021, AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CÂMARAS DE AR,

obµm: aquisição de kit natalidade, para atender as necessidades da secretaria municipal PROTETORES PARA PNEUS, BATERIAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES.
de assistência social- vencedor: lore 01 empresa j.carlos barreto santos junior - epp,cnpj As demais publicações serão realizadas no Díario Oficial no site:
ri.i3132826(XX)l-56 çQm o valor rS 25.488,00 menor preço global por lote. (http://pmjeqUie.ba.ipmbra$i|.or&b'/diario/www.|icitacoe5-e.çQm.br)

Informações: (73) 3526-8040.
Itagi - BA, 26 de fevereiro de 2021.

JEAN KARINE DOS SANTOS

Pregoeira
Jequié-BA, 3 de março de 2021.

JULIANA BISPO DOS SANTOS

G, Em documemo pode ser venhc:ukj no enameço CN:rõnKo 1 74 Docufmnio asskwdtí coMorme MP riO 2.200Q de 24/0&'?001, p
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PREFEITU RA MUNICIPAL DE BALA@PQLIS PREFEBTURA MU'N0C¶PAL DE SAD JOSÉ DA VITÓRIA
CNPJ N: 13.6154.413~1.31 cnpj N: 429.»&m0143 3

AVIO DE ADIAMENTO DE L1Ç¶TAçÃQ - PREGÃO PRESENCIAL QZ/2021 PREGÃO PRESENCIAL N' 003/202¶
Em ta,'àú tsm itü"/s ~cmç95 nu Aiwak? l [x) Edita fia o PrVg&O Pwsencod N" O M6~pkj, cm GontcmMMc mm a Lm n° ¶1) smm Let ãS66t93 Demm Mmçpal n-
02'202¶ ADIADO çjàl à u prÓximo chã 1(í/U3R02i à9 09MOmún. waNh¢0 ú µauj hgj t42j?Clfkh faz . a püssa. que mará tecdjrmda. iia dm do 1$"QN2D2¶
çOnfomw éslatM«mo na l® iv' IQ 520/2'002. Perqwngcwm itWWdçk&$ as 09:00 ha, proPcnM du PKlÇ!?, um ubftNn Çcw1UALà¢àu diz pam ~©ç15ML dü medica-
T«lq ¢1¢ Aríd:Mé 8emt"ra - Pwgoelro- DÚgmq n" Q49/202t i&~%ok (BA), ÇI3 de março fMMLN, m#WnQ «xmayco mmeM usu hõspdtaw para a S«iumna dM &me clo Nnf

:;" CIe 2021 m'iPO do da VKm láipçj KhWKN p'eço Lxx b¢e. Sèo Jçj$ú da Viwia(8A), 33 de mam
" VISO L1CITAÇÁO · PREGÃO PRESENCIAL 0$t2i021 Qc JEOVÁ NUFJES DE SOUZA Pveteho

g AVISO DE. LIÇITA 3y" PA IT 34'292t PREGÃO PRESENCIAL N° Cwd2021 OBJETO PREGÃO PRESENCIAL N" 004QU2¶C CONTRAT^Ç^D PESSOA JIJRÍO0CA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS RARA ATENDER O Mumctpkjh cm ¢qntunMc!acle com a Lei ri" IQ 5WÚ2 Leu 8 666/93. Deci'm MUMcUM m'
AS NECESSDADES DAS SECRETARIAS DO MljNlClPlO DE EKALANÔPOLIS. çjQrlkµnN ÉEMàl 142/20Q0, riu saber, õà quem wúMêssaE possa. gim 0s{àra rw data ce 15/03/?0?1
dc çxmv«:uçüo e 60Llb Amjux - [JATA IJE ABERTURA, I? de ~çü Be 2021 - HORAMO UBNR 1?:00 h$, p'Ufxjwa de WWQ, com ~Cj CtmrmçH empma cIa rama para o kjmoçmnlt'
0I)mm. Mmj6ies 'ÕUl5, ume dá F'rddtum i:tm a CPL- Praça MuMMI, n" ICI - cbmo. de Gas bcµèvéAQ gib pçNRde'o GLP, ent Njtij%6 ck 13 kg e à9W mwmul- a diw¢bà4

'.' - Tôckí de Aridrmr1n Mzmta Dnçmiô n" Ô44QO2 1 BaianQpnlMi (BA), u:j de março X±nmtkw hNun<ípH1$. khjmciµu S4b'j JIM ckl Vüjriu, lipo menor wu bis. São JUbè
I'"; 22lRi m Vmjtiu(úAf. 03 de maWu de 202!¶ JEOVÁ NUNES DE SrjüZA Pru[eúm;j, ,,, '"ÍÊ " '

t

r (/r"'.\ -g' ;1- PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ PREFEITURA MUNICIPAL DE fTABERABA
\Ç-' """ ' CNPJ N: 13.975,665/000¶.77

H '

"m ' :"5?·'1 AVISO DE LICITAçÃO -PREGÃO ELETRÔNICO m 00&'20?1 CNPJ N: 13.719.64610001·75
O Pmgo¢mô lama púbhço que bc rrdlzMá hcQtaçào, nili me da Prele«ura

da pá0cakmw ~Mnou www blL«g,br. Exu iMerrMdao da Balsa ac LmtaSõe$ do 6rau AVISO DE CREDENCIAMENTO
' \ÜLL} EdtW do LiçjWçàO N" tmoo21, MMoKlade Pregão ElnWSmcn ir OOW2U2f PrCjçQ6$iO çredeMamânb se Qb2021. OBjETO: cítdenoamento pemas juddcas de dirgilcj pfwàdo,

ucmôno n" çi2wxj2¶ em a Lei Federai N. 1Ç1.520/20CR- Qççmq Fuck cadasuaKk)s no CNES, habiwdo6 pelo MS e validado çMa COM$$àO PermanMe de LhlaçAü
erd m IQ q24mq19. Doemo Fodemln". e 538tà)i5. de , pda LOt Feder& do Mtmiápb de ltMecaha, esmofmmenle pai'a Credenciar pessoa |uriQma para pwmçaci de
n" 8.%Fl/1993, b aNraçiSé& pcMerkjm. LOt Cçmh3mmmr Tt' 12"3J2W, Murada peW lm5 sentiços de saúde espeáakada ria área de Ofkúmbgta notadàmente para o mamemo dc
Càmpkmmmrus n", ¶2&2008 e ¶47/2014 o Dmvelo MumdCxM n", 037S?CRO- Tpj: M«~ P'ççu?
clbMa Contralaçàn emçwusa çNWà kmmimemò do mus. câmaras at, ««emms c vMv+ wkumma em McrúmeMo as neaj$sidajcs ca pQptjáàçacj dos mumclplQs Ate!gadb$ a Rcgao
las pam a mm de da Ne,Wura Municmtde Chomçhò r dtvursax mnkmte (lê Sackk de 1¶abetaba (Raberaha |3çlj. l3,mino, Macajuba Bocim, N'9aml Nava R©enç&

no lerma Roteréncia Rui Ba'tmaj. LNnga, Boei vm dei Tupim, lbtquora.;aitè Mamonibo Souza e de acamo
lnkrO de keceNmemg d9 Pmposla e Documentnçào vo pkmkjrmw 04cçj3i2Cb7L Fim do Rec»- com 135 4Nirizes do ScMma Único de saúa S. áí fim de aender a demndia emente na
btmenUj Proposta l' [JocumenloçàQ 1W03/2UZt 39 (IB UQM Atmlura da Disputa IWU3/XR1 Meã abmngéncia cksta regão. de kxma dom.,jy 'nWmêdtcí do comi de Mw:ação 0
us 09.OOhs a, ç¶ Reçulhçâa do Complexo R LÀâtório do Mumçipig,. jUiDENCIAMENTO' 04 até f2 de mca'ço
lmbros inkjrmabçõeg e enm, EChtàrS no enç3crnço cNuônico. www b6 br pôr ínte«ne- de 202¶: HORAMO. Ü9:0Ã até \2 (X) H, LAICAL Secre'tana de MmNstr± Mkneml"&Fào

,11 ebo da Bolsa Lmaçõos do brami (BLL6 nu email com.
ç:[]m Stxk- AdmínMrativ-a no LQGUI. õjnérci Mmmitmü:Mj - PrW Cd jeiàtj Sa, n . béiS. Cç:Mm silw¢ki FÈik Av'cmaa Rr Brarm, 11' 318. çemmj ga|a elu |Ic'eW$e$ e cantrdo6 Os

:"1 çNírrcmNj-BA. Eç|mi% u 1nh->rmaçôes' 075 ]47?21 M ¢1t% UK Qq% 17 hl](db Akxamjm Nvç:x da mwessmos çxxkNàcj ¢jtjtrjí lntlumaçcjes rij endetúço acim. mcmckmado das 08:00 Hlí 13'00
Sdv-a - ^O9CNtW hems ltaWaba'Bahia. én dc ma'ço de 2021. Zerion LêilG $wza-F4esimte da Cpl

t; :: .'if",j

n t" 1

0 " D PREFEITURA MUNFIPAL DE PORTO SEGURO PREFEITURA MUNICIPAL DE

AVISO DE LlCfTAçÃO Pmçesso Mrmistm6m N'14430/2ê20 Pregão ElekCemc N' 0011202? CNPJ N: 13.G94.G$BNQ1-92

, a 4 Lrcit@çãQ N° 659798 O Pregoem E Equipe De Apom MumciNo Cia Pnrtn Seguro Toma AVISO DE PP Q01l'ãR¶Pubko Aos inlete5$achs Que Realtzara Lutação Cujo Objeto Sera Cçmka1açao De Emp'e" O Munc·piú de PkW · Bahia. em COrWjnàtW0 com a Lei n" ¶0.52CRÇK)Z Lei n" 3.666'93. kxna
sã Pata Folnecimen|g De Aqua hNneral E Gás De Cozhha Oeshniida AS Oiversas Seçxelarias iíbhco a roalaaçâo na dia ¶7/03/?021 as UH Qtkh, a Lmceçao na NlcidalidMc =j PfEsencm
[k Mun|çi* De pom Seguro - BA, Para O Exerdcb De 2021; Conkmne E$peutk+s E % 00¶/2U21 OBJETO Reglgru ejé Preps Oaiíat NM# e evenhjM mul$lçacb µa mAà <k

0 0 " Condições Comantes No Têmio De Rdenênm ripo Menor PíCfv Por LN. (jaã, 16Nji2021, dis de WnSbruçâQ. màNF4is hOràub¢0$, terrameulâs q =CKNQ$ pam smdet as necmwades
As 14h30m'n $Hcjmnci De Brasília) lnfcmaçòes Através Do Ejvla,: Edwspepmp Gmad-Com íj0$ $ecreWi85 Muniop0i$. ççnéorme no Têmio Cc Rderénua do Edital c An.
Aquisição Do tdildAtravès Di) SN: WwwLwiWms·E.Ccm.Br POcK) Segum, Q3'0*021. Garbs em tnk~çõtt5 e Edital ià áWC$¶à,Q m Sdor da Liáúk Q PtdeMa. na Praça da

0 " 0 ~0 Da sIhraAmr - Pregcxm , amem, 30 - Centro - CEP 4&27w.)OQ- Fwe. {77) 344É2337 Oultos aos pminontes semMn¢ckk)¶ m omo cmcài do Muniçlp'x>. www piripa.W.gw.br ~ - &ihia, (R de Mhtçd deAVISO DE uaTA£ ,0 te 859509 A PREGOEIRA E EQLhPE DE APOKJ DO MUNICÍMO DE 2ü21 AddtM1ti Gcmçah'Ers jardim - PfwgÚe!lru
PORTO SEGURQem, foma Nwqq ans aerússade que neàurê Licitação. ap cgew será aviso qe pp 002/2021
Commaçào de emptesa espeçiüzMa em Sok:çào Negrada de Temobgkj da hlnrrraçào pata o Murmâpo de PY4Á -E8aNa, em c.-(jngonáncjg Com a Lcj n" ICI 520.'2002 Q Lm n" 8.666/9i3, torm
forneci_nenw de Siskmas de Gmo PUbbw Mumcípai, com cEssão iemçxxám de pübhcm qw sm reakzada na da Ptefemra Municipd. na Cia I?KW2(R1 às 19.00h, a Ljá-

0 dw%c1 de uso (Sã kttnça. bem como cdiçáo, a&pkfão e ò1|jak-ãào. irrpkmçãq mMúnçào, t"çêo m M0ddtdaçle Pr¶âo rt 002/2021. OBJETO RegisLm de Pràço$ »m kiçura
supcne ¢êcmço e fteinamem para q capo téamo cIa Prdedura unicpd de Perlo Seguro, con. c çvcMual aq~ção dc gêneros aümmioos diverm p&fb atmdcr as rmessidades das Séc-te-

tanas MurKipàis, ujMorme c$p«"ihmçòes e quan¢idàNdé$ esWj~xkls Temo de
form e5peç'fme$ e conchçoes ¢ç'nstaMes m) lerrm ç$e relwêrm 1Ípq" Preço Gbbd db Editd e wu$ Anenujs. |nkximaç&$ 0 Edml enconWè-$0 ib Ck$po8çào no Sew de Llamo
Dada" 16/03'200¶, às Q9h30min (híyáno õe Brasika) 1rikma'úes através do e-mad. e&aispe" Arefe&jm. síluado ria Praça da 104 -- Cemru - CEP 46 2?U·000 Fone,j!7) 344(h

l,.-,. ,. ="" " pmps©gma|l¢om Aquisição Qk) eddat atmvês do 5ík wwwkacoe>e um br pom Segu'o, 2337 Quuos atos mkmnla a este p«msso $q'õk7 putNcados 8xcAI$NMhe«e no L" x} Olkial
m~ 03/03i2Q2 Sttlei& amos de Cerqueita - Pregoeira da Munkuph. cispcmNe¶ no site www p|ripA tja.iQ.org. PINA Batiia (R d« Miwçü de 2(}2!

AV¶S0 DE LICITAÇÃO P1\xnss? AÓnmlska1No N'74&'2021 Pregáü EletNuco N' 0'03t2Ç·'1, Adakxno GonÁy®s JaTdim - P¢t$g(jgir(j

"" ERÁ " ' IP k ' "' j AVJSO DE PP 00312921
==,,. ' ·· lxitaçào n' 859 " (j Ptegoewo E Eqtupç Ce 4x) " Dc Munkipç De Porto Segurrí. 1otna pu- o Nbvrnte'pio de PWà - Qahta, «n cmsonància com a Lei rt 19 520/XX)2 e Lei n' 8.(166'9:;,
ZY#±' Z-)' bdkõ aüs interessadQ$ que teakarà ljcisaçãe cuja objElo será' Contnmaçào de emçxesa para torna pübbço que wra adumda ÔLilb 171(J3Q£I21 ás 13hOQmin, 8 Licka* nih NkxkM8dé~0

i r lmedmnlo de menas e aeessàio$ de hmpeu Ngme pessoal e suçmmontos descartáveis Pwsemid n' (XPRQ21 0BJET(J. Regkm de ,Ptcço5 para 0ven¢uad futum fomoçimeMo deX e 1~Ç L== .— destinados ao .Nk~p0 de pom Seguro - BA, pata ex«crao de 2021, a ser executado via peças pm máquinas wsam lwtonçerm a ma cx) 'pàojipo màH ¢¢sççjmo ,pcx,kde.

C.—-—Õ~"" AFA DE REGISTRO DE PREÇOS. çcmbrma e5pecjf%es e condiçSes comlaMes no termo çmhxmo Temo çk Rofu0ncia do Ecmi et seus Anexos Rs e Edtai à ~Sj ,"
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OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 005-S.2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 005-S/2021- SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 019-S/2021
LICITAçÃO BANCO DO BRASIL N' 859772

©

l
i

l,

l

Regência Legal
Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02, Lei Complementar Ny 123/06 E 147/14, Decreto Federal 10.024/19, Decreto

Municipal 6.778/03 e 9.408 de 12/05/11 e outras correspondentes.i 1. Órgão Interessado

MUNICÍPIO DE ITABUNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. Modalidade 3. Processo Administrativo nQ

PREGÃO ELETRÔNICO N" 005-S/2021 019-S/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS
4. Tipo de Licitação/forma de apuração 5. FORMA DE FORNECIMENTO

MENOR PREÇO POR LOTE ENTREGA PARCELADA

6. Objeto. AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE

SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS,
PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE

7. Local e Data do Recebimento das Propostas e Inicio da Abertura dos Envelopes

Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública "online" por meio de recursos de tecnologia da

informação - INTERNET, através do site ww,w.licitacoes-e,com.br mediante a inserção e monitoramento de dados gerados

ou transfericbs para o aplicativo "licitações-e", constante da página eletrônica do Banco do Brasil.

Recebimento das propostas: até 16/03/2021 às 13:30 horas.
Abertura das propostas: 16/03/2021 às 13:30 horas.

Início da sessão de disputa de preços: 16/03/2021 às 14:00 horas.

SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA-DF PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES NESTE

EDITAL.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

projetoUnidade Orçamentaria_ [

Atividade Elemento Despesa

] Fonte de Recurso

. . j. . . . . . . . .
Não aplicável nesta fase

9. Prazo de entrega 10. PatrimÔnio Liquido Minimo necessário

Em até 08 (OitO) dias corridos após solicitação da *'*'"*"*"*"*""

secretaria.
11. Valor estimado para contratação

R$ 240.413,33 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos)

12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.

Responsável: IURY SILVA VANDERLEI

Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 678, SÃO CAETANO.

Complemento: SETOR DE LICITAÇÕES DA SAÚDE

Cidade: ITABUNA Estado: BAHIA

Horário: Telefone/Fax:

E-mail:
Das 08:00 às 14:00 h (73) 3214-1468 |icitacoes.saUde.itabuna@Rmai|.com

l
Prefeitura Munic ipal secretaria mun/c/pal de SAÚDE

"6rti@açâo Digital: 4czTsííRz'rMezT-MQUoAjccMQ2pYNoL

Versão eletrônica dispon/ve/ em: http:/Nvww./tabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2,200-2/200 1 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCPi
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Prefeitura Municipal de

Itabuna

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

l. DO OBJETO

1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE TESTE
RÁPIDO QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM

AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA
DE SAÚDE, conforme as especificações descritas no Termo de Referência, Anexo l, que integra o presente Edital,

1.2, Poderá ser solicitada a apresentação de AMOSTRAS dos materiãis licitados, que deverão ser encaminhadas em até
02 (dois) dias úteis apÓs a declaração do vencedor do certame, sob pena de desdassificação da empresa que não cumprir

tal solicitação.
1.3. As amostras poderão ser avaliadas conforme as especd'icações constantes do ANEXO l, por representantes da(s)

Secretariajs) sQticitante.

1.4, As amostras que estiverem em desacordo com o apresentado na proposta de preços serão rejeitadas

imediatamente.
1.5. A AMOSTRA APRESENTADA NÃO SERÁ DESCONTADA DO QUANTITATIVO ARREMATADO, E O MUNICÍPIO NÃO SE

RESPONSABILIZARÁ PELA DEVOLUÇÃO.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança -
criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
2.2. O certame será realizado através do aplicativo "licitações-e" do Portal EletrÔnico do Banco do Brasil S.A.

2.3, Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Setor de Licitações e Contratos denominado "Pregoeiro", com o
suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do Órgão promotor da licitação,
formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.

3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO PREGÃO

3.1, Data limite para acolhimento das propostas: até as 13:30 horas de 16/03/2021.
3.2. Data e hora de abertura das Propostas: 16/03/2021 às 13:30 horas.

3.3. Data e Hora para inicio da disputa de preços: 16/03/2021 às 14:0'0 horas.

3.4. Para efeito deste edital será considerado q horário da cidade de Brasilia-DF.
3.5. Endereço Eletrônico para o encaminhamento das propostas: O Pregão será realizado em sessão pÚblica online por
meio de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br mediante a inserção
e monitoramênto de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "licitações-e", constante da página eletrônica do
Banco do Brasil.

DO REGISTRO DE PREÇOS
3.6. Homologado c) resultado da licitação, a Secretaria de Saúde convocará 0(5) hcitante(s) vencedor(es) para formalizar
a ARP e, se for c) caso, com os demais dassificados (CADASTRO DE RESERVA), obedecida a ordem de classificação e os

quantitativos propostos, para fins de publicidade.

3.7. Será admitida a formação de CADASTRO DE RESERVA, em anexo à respectiva ARP, com q registro do(s) hcitante(s)
que aceite(m) cotar 0(5) bem(ns) ou serviço(s) com preço(s) igual(is) ads) preço(s) vencedor(es), excluído o percentual

da margem de preferência quando o objeto cotado pelo licitante interessado não atende a tal requisito, devendo-se

observar que:
a) por ocasião da homologação da licitação no sistema licitações-e, a autoridade superior convocará os licitantes

com propostas não recusadas para que possam aderir ao cadastro reserva;
b) quando da convocação, q sistema enviará mensagem aos licitantes, informando o prazo para manifestação
definido pela autoridade competente, que não será inferior a 24 HORAS;

C) a licitante interessada em participar do cadastro reserva deverá acessar o sistema licitações-e, dentro do prazo
estipulado, para efetivar sua participação, aceitando registrar 0(5) preço(s) igual(is) ao do(s) vencedor(es) e se
sujeitar às exigências e obrigações constantes deste Edital e seus apêndices, inclusive quanto às condições de
participação, de aceitação e classificação da proposta e de habilitação;
d) se houver mais de um licitante interessado, apenas serãcj admitjdas a compor q cadastro de reserva as três

primeiras empresas que registrarem o interesse via licitações-e;
e) A análise das condições de participação, o julgamento da qualidade do(s) objeto(s) proposto(s) e da habilitação

do(s) 1icitante(s) que constem do cadastro de reserva apenas será efetuada, pelo Pregoeiro, quando da sua

eventual e futura convocação para assumir a titularidade do registro, nas hipóteses previstas no art. 13, parágrafo
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Único, bem como nos casos de cancelamento do registro fixadas nos arts. 20 e 21, ambos do Decreto nQ
7,892/2013, observadas as exigências contidas no presente Edital e seus apêndices.

3.8, O cadastro reserva tem por objetivo suprir eventuais impossibilidades de atendimento pelo primeiro colocado da
licitação e titular da ARP, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nQ 7.892/2013, como também às recusas

em assinatura da respectiva ARP pelo(s) titular(es).
3.9. A ARP é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a futura contratação,
inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas
neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas, a qual deverá ser assinada pelo(s) vencedor(es) do certame
e titulares de cadastro de reserva, observado os procedimentos fixados neste edital, ficando as empresas sujeitas às
penalidades nela previstas pelo descumprimento de quaisquer de suas clàusuLas.
3.10.Serão registrados na ARP, nesta ordem:

a) os dados de identificação dos particulares vencedores, as especifIcações (inclusive indicando marca e modelo,
para materiais e equipamentos), os preços e quantitativos, tudo em conformidade com a proposta do licitante
vencedor do certame, por item ou grupo do objeto: e
b) os dados de identificação dos particulares interessados em compor o CADASTRO DE RESERVA, a ordem de
classificação de cada interessado e as especificações (marca e modelo, pata materiais e equipamentos), por item
ou grupo do objeto.

3.11.0 registro formalizado na ata, a ser firmada entre o Órgão e a empresa que apresentar a proposta classificada em
primeiro (ugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.
3.12. Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a comprar 0(5) item(s) objeto deste
pregão exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de
aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a Iegiskção pertinente às licitações, ficando assegurado ao

beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
3.12-1.0 direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando o município optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou

superior ao re£istrado.
3,13, 0(a) pregoeiro(a) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de

verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados compatíveis com os de
mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor de licitações,

3.13.1.Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado, o(a)
pregoeiro(a) solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-
Id aos níveis definidos no subitem anterior.
3,13.2.Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e ola)

pregoeiro(a) da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
3.13.3.Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata os subitens anteriores, o pregoeiro(a)

procederá a revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios-

4. DAS CONDIçÕES DE PARTICIPAçÃO

4.1. Podem participar deste Pregão todos os licitantes do ramo do objeto desta licitação, que atendam todas as
exigências deste edital, inserindo-se, ai, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para estas duas
últimas, será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar
n9 123/'2006.
4,2. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no subitem 3.1, através do endereço eletrônico

constante no subitem 3.5, deste edital.
4.3, Os licitantes deverão manifestar, em campo prÓprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento
dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital.
4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções
previstas no Decreto nQ 5,450/05.
4.5, Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

4.6, Não serão aceitos licitantes que detenham as seguintes restrições:
4.6.1. cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei n%
8.666/93;
4.6.2. que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou qualquer
que seja a sua forma de constituição;
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4.6.3. sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
4.6.4. empresas estrangeiras que não funcionem no país;
4.6.5. empresa ou entidade da qual participe, de qualquer forma, servidores municipais dessa prefeitura,

4.7. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do

processo.
4.8. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DEPREÇOS, sob pena de exclusão
do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE OU DO SEU REPRESENTANTE
5.1. Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletrônico, através do endereço eletrÔnico www.licitacoes-e.com.br.
5,2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível, para acesso
ao sistema eletrônico.

5.2,1. A chave de identificação e a senha poderão ter validade de até 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco,
devidamente justificado.

5.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
5.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que essa possa gozar dos benefícios previstos
no "Capitulo V" da Lei Complementar r19 123/2006, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões
"Microempresa" ou "Empresa de Pequeno Porte" ou suas respectivas abreviações "ME" ou "EPP" à sUa firma ou
denominação, conforme o caso.

5.4.1. Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do Banco
do Brasil S/A-
5.4.2. A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do
melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:
a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, consta ndo a condição de M E ou EPP;

b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal, quando for o caso; ou

C) declaração de ME ou EPP, conforme Anexo VIli.

5,5. 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,
5.6. O uso da senha de acesso pelo licitante ê de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5,7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5,8. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a $é$$ão pÚblica do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negÓcios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6. DOS PROCEDIMENTOS
6.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, a proposta de preços inicial em
conformidade com o item 10, até a data e hora estabelecidas, quando, então, se encerrará automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
6.2- Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF.
6.3. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para avaliação do
Pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances.
6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema. Após o inicio da sessão pública do pregão eletrônico não caberá desistência da
proposta elou do lance ofertado.
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6.5. Para inserção de sua proposta inicial, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição e unidade de
fornecimento do objeto, constante neste Edital e seus Anexos.
6.6. No campo "INFORMAÇÕES ADICIONAIS" da proposta eletrônica, deverá obrigatoriamente ser especificada uma

única marca para o item ofertado. Não serão aceitas expressões do tipo "diversas", "marcas diversas", ou quaisquer
outras. Será desclassificada a empresa que não colocar a marca neste campo.
6.7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos do Edital elou que forem manifestamente inexequíveis.
6,8, O julgamento das propostas será feito pelo menor preço por lote, de acordo com q especificado no Anexo 11.
6,9. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos
os participantes.
6.10. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará em desdassificação da proposta, sem prejuízo
das sanções previstas nesse Edital.
6.11, O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro-
6.12. Somente as propostas classificadas pcíq Pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
6.13, O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.
6.14. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de

propostas.
6.15. Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado
no registro.
6.16. o licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o valor do lote, observando o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos-
6.17. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao Último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em
primeiro |u€ar pelo sistema eletrônico.
6.19. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo), que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
6.20. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação {preços e diferenças inexequíveis ou
excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema.
6.21. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do seu detentor.
6.22. a etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e Fechado, conforme art. 33 do Decreto
Federal 10,024/2019, e terá duração de 15 (quinze) minutos,
6.23. Encerrado o prazo previsto no subitem 7,21, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
6.24. Encerrado o prazo de que trata q subitem 7.22, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigibso até q encerramento deste prazo.
6.25. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 7.23, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado
em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
6.26. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 7.23 e 7,24, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de
vantajosidade.
6.27, Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 7,23 e 7.24, haverá o reinicio da etapa
fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa,
o disposto no subitem 7,25,
6.28. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no
subitem 7,26,
6.29, No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retoma ndo o preeoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
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6.30. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apÓs a conwnicâçãQ do fato aos participantes, no sitio eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.
6.31. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se como empate ficto as propostas apresentadas pelas ME e EPP que sejam superiores em
até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.
6.32. Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem cIassificada será acionada pelo
sistema para apresentar pro,posta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor q objeto licitado.
6.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, 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.
6.34. O licitante que receber solicitâçãQ de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na sessão pelo
Pregoeiro. a negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.35. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, a proposta adequada ao
último lance ofertado e, se necessário, os documentos complementares, no prazo de até 02hs (duas horas), contadas do
encerramento do certame.
6.36. Encerrada a etapa' de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para aquisição do objeto e verificará
a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
6.37. O Pregoekro 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 habilitação e classificação.
6.38. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública será
reiniciada mediante aviso prévio no sistema e a ocorrência será registrada em ata.
6.39. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habihtação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital.
6.40. Constatado d atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

7. DA IMPUGNAçÃO E MODIFICAÇÕES DO EDITAL

7.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar, desde que justificadamente, o ato convocatório do Pregão,
7.2. Caberá ao preeoeiro decidir sobre a impugnação rio prazo de até 02 (dois) dias Úteis, contados a partir da data de
recebimento da impugnação.
7.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
7.4. As modifícações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do
texto original e o prazo inici,altente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente. a alteração não afetar
a formulação das propostas, rêsguardado o tratamento isQnômico aos licitantes, conforme art, 22 do Decreto federal

10.024/19.

8. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pre€ão deverão ser enviadgs ao pregoeiro em até 03 (três) dias
úteis, anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço
|icitacoes,$aude,itabunaWmai|.com, ou protocolados no Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Itabuna, Avenida
Princesa Isabel, 678, Bairro São Caetano, em Itabuna - BA,
8.2. O pregoeiro responderá os esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
recebimento, podendo solicitar apoio técnico formal para responder.

8.2.1, As respostas aos esclarecimentos serão publicadas no sistema e vincularão a administração e os licitantes.

9. DAS PROPOSTAS
9.1, As propostas serão encaminhadas, através do endereço eletrÔnico www.licitacoes-e.com,br, A licitante, quando
do envio da proposta deverá indicar no campo "informações adicionais" a sua condição de ME ou EPP.
9.2. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote licitado, de acordo com q
praticado no mercado, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional - reais (R$).
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9.3, Havendo divergência entre a proposta e o lance de que dispõe o item 10.2, será considerado válido (j preço por
extenso.
9.4. Os valores unitários poderão ter até duas casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos
cálculos (p'eço global), na forma do § 5° do art. Iq da Lei 9.069195.
9.5. Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários e de transporte. bem como, quaisquer outros que venham a incidir para entrega dos mesmos,
9.6. No sistema, o licitante deverá informar a Marca e referência do produto ofertado se houver, no campo
""Informações Adicionais'" do formulá rio proposta do sistema eletrônico, fica ndo a mesma obrigada a informar
na proposta final, caso arrematante, a marca do produto ofertado sob pena de desclassificação no certame,
9.7. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser apresentada na forma do Anexo deste edital,
redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha
e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:

9,7.1, Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail da pessoa de contato;
9.7.2. marca, modelo, referência e demais características dos materiais ofertados se houver, deverão ser
informados, obrigatoriamente, na Proposta final;
9,7.3, especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 02
(duas) casas decimais, e valor total da proposta;
9.7.4. prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
9.7.5. nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento;

9.8. A licitante deverá juntar à proposta de preços, obrigatoriamente, declaração de que garantirá a substituição dos
materiais, sem ônus para a Administração Municipal, durante q prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar
vícios elou defeitos.

10.8.1. Ao encaminhar a proposta de preços o licitante vencedor deverá também anexar a mesma o PROSPECTO,
CATÁLOGO OU MANUAL DO EQUIPAMENTO LICITADO, em português, contendo a foto e a descrição detalhada

do modelo, marca, características, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação ou
ficha técnica do produto ou bem ofertado, sob pena de desclassificação.
10.8.2. Não serão aceitas propostas de produtos que estejam suspensos para comercialização e ou fabricação pela
ANV|SA1M|NISTÉR|O DA SAÚDE.

10. DA HABILITAçÃO

10.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente no dia do certame e deverão ser
apresentados, por meio do sistema, concomitantemente com a proposta, com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e ç) horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

11-1.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá enviar a proposta adequada ao último lance
ofertado e, se necessário, os documentos complementares, na forma e no prazo especificado
no subitem 7.35,
11.1.2. O licitante que deixar de apresentar a documentação, apresentar documentação falsa ou não
mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim
como a decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Mu nicipio,

11.2. A Habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto compatível
com a licitação;
b) em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, com catimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhados dos documentos de
eleição de seus administradores;
C) no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com objeto compatível
com a licitação, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, devidamente registrados, com
carimbos dos registros e autenticação;
d) no caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, com objeto
compatÍvel com a licitação, com carimbo do registro e autenticado;
e) em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, decreto de autorização e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, gu ando a atividade assim o
exigir;
f) cédula de identidade do(s) representante(s) 1egal(is) ou sócio(s) administrador(es).
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11-3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes dQcUmentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica (CNPj);
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da Fazenda do
Governo do Estado;
C) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) Mova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos
a tributos federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação
do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
f) prova de inexistência de débitos inadimphdos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.3,1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
11.3.2. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em que q proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para reylarização,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de

negativa,
11,3.3. A não regularização da documentação no prazo fixado no item implicará na inabilitação do licitante.
11.3.4. Dedaração de Condição de empresa idônea para licitar e celebrar contrato com a Administração Pública;
Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação e Declaração de que não possui
no quadro de pessoal da empresa, empregados menores de 18 anos, conforme modelo constante çJçj Anexo VI
deste instru mento.
11.3.5, As certidões negativas que não indiquem expressamente o prazo de validade, serão válidas pelo prazo de
90 (noventa) dias da sua emissão.
11.3.6, Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz,
11.3.7. Se a licitante for a filial, tQcjQS ç)s dcxumentos deverão ser apresentados em nome e com o CNPJ da filial,
exceto aqueles, que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e com CNPJ
da matriz que abrangerá todas as suas filiais.

11.4, A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
11.4.1. 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, vedadas a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, O licitante apresentará, conforme o caso, a publicação do Balanço ou cópia
reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial;
11.4.2. As Demonstrações Contábeis devem ser referentes a um exercício completo, sendo que, até 30 de abril,
serãQ aceitas as dQ penúltimo exercício encerrado e, após esta data, é obrigatória a apresentação das
Demonstraçães do último exercício encerrado;
11.4.3, As empresas recém constituídas deverão apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na
repartição competente;
11.4.4. Para as empresas optantes do "SIMPLES", a qualificação será atestada, mediante apresentação de
Declaração de Imposto de Renda Pessoa jurídica (IRPJ), do último exercício;
11.4.5. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição.

11.5, A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
11.5,1. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de

Vigilá nela Sanitária (ANVISA) ou Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos
ou substâncias, sujeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou

AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) - destacando
a empresa - du espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA;

11,5.2. Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) Estadual, Municipal, Distrital, vigente, conforme
disposto na Lei m 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nQ 74.170 de 10
de junho de 1974, para exercer atividades de comercialização e venda dos produtos licitados;
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11.5.3, Tratando-se de produto importado, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) vigente da
unidade fabril por linha de produção emitido pela autoridade sanitária brasileira
ou expedido pela autoridade sanitária do pais de origem, em plena validade e devidamente
traduzido para a Hngua portuguesa por tradutor juramentado e consularizado;

11.5.4, Certificado de Registro do objeto cotado (conforme RDC N9 348, DE 17 DE MARÇO DE 2020 e RDC Nq 36, DE 26
DE AGOSTO DE 2015) em plena validade, emitido pela ANVISA, ou cÓpia da publicação no DOU, contendo o
número da Resolução, data de expedição e data de publicação, assina|adQ (indicado com marca texto)
obrigatoriamente q produto cotado,

11,5,5. Um ou mais atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) o fornecimento, num período de 12 (doze)
meses, de material equivalente, em quantidade e descrição, àquele licitado.
11.5.5.1. Será aceito o somatório de atestados elou declarações de períodos concomitantes para comprovar a
capacidade técnica.
11.5.5.2. O(s) atestado(s) deverá comprovar o fornecimento de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo estabelecido.
11.5.5.3. 0(5) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a objetos, no âmbito
de sua atividade econômica principal elou secundária, especificada no contmo social, devidamente registrado
na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB.

12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo de 20min (vinte minutos), em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer,
12,2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 10.520/02, devendo o licitante manifestar motivada e
justificadamente sua tntenção de interpor recurso.
12.3, A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e çj direito que o licitante pretende
que sejam revistos pelo pregoeiro.
12,4. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03
(três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal "licitações-
Cm ,

12.5. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentarem suas contrarrazões, no prazo sucessivo
de 03 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente.
12,6. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na
decadência desse direito e o pregoeiro estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12,7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.
12.8. Os recursos dos procedimentos licitatÓrios somente terão efeito devolutivo.

12.9. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala de Pregão da COPEL, na
Prefeitura Municipal de Itabuna, Avenida princesa Isabel, 678, Bairro São Caetano, em Itabuna - BA.
12.10, Não serão conhecidos os recursos enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

13.1, Homologado o resultado da licitação, a Diretoria de Licitação e Contratos da Secretaria de Saúde, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará 0(5) interessado(s) para a assinatura da
Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de execução nas
condições estabelecidas.

13.2,A Diretoria de Licitação e Contratos dará o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que O(S) fornecedor(es) classificado(s)
assine(m) a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito a ser(em) signatário(s) da Ata, sem prejuízo do previsto
no art. 81, da Lei n' 8.666/93 e neste Edital.

13.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor,
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Diretoria de Licitação e Contratos.
13,4. É facultado à Diretoria de Licitação e Contratos, quando 0($) convocado(s) não assinar(em) q referido documento no

prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê·lo,
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
13.5.A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo
estabelecido pela Coordenadoria de Licitações e Contratos, ensejará a aplicação de penalidades legalmente estabelecidas
neste Edital.
13.6. Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados em órgão oficial da Administração
Pública e ficarão disponibilizados durante a vigênc)a da Ata de Registro de preços,
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13,7.Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:
a) Os preços e quantitativos do licitante mais bem dassificado durante a etapa competitiva, ou seja. o da licitante
vencedora; e
b) Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus serviços em valor igual ao da licitante
vencedora,

13.8.OS órgãos ou entidades que não participaram do Registro de Preços, poderão fazer uso da presente Ata de Registro
de Preços, obedecida à ordem de classificação, cabendo ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços,
observados as condições nela estabelecidas, optar (em) pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em mesma, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.

13.9,AS contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
jcinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

13-10. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua
totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento), do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem.

13.11. Fica vedado efetuar o acréscimo nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo
que trata o § 1°, do art. 65, da Lei n' 8.666/1993.
13.12. A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA a contratar, facultando-se a
realização de licitação especifica para a execução dos serviços pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
13.13. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, decorrente do presente certame, será de 12 (doze) meses, na
forma do art, 42, parágrafo único, do DiECRETO MUNICIPAL Nq 9.408/11, a partir da data de sua assinatura, com validade

e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados

de sua assinatura, de acordo com os prazos e condições previstos na legislação que rege a matéria.

14. DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as necessárias
negociações junto aos fo,rnecedores.
14.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ou inferior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a negociação de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado.
14,3- Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
14.4. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do registro, adotando

as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, çonvoçancjo os demais fcmecedores em igualdade de
condições de negociação.

14.5. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes e
convenientes para a PREF EITURA MUNICIPAL DE ITABU NA, poderão ser acrescentadas elou reduzidas da Ata de Registro

de Preços.

15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. Dar-se-á o cancelamento do registro do fornecedor, nos casos em que o mesmo:

15.1.1. Descumprir as condições do Contrato;
15.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
15.1,3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
15.1.4, Tiver presentes razões de interesse público;
15.1.5, Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no edital da
licitação e Ata de Registro de Preços.

15,2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão
formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador,
15,3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
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16. DA ADjUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1, Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,

para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.

16.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o
objeto licitado à proponente vencedora, homologando-se em seguida o procedimento licitatório.

17. DO REAJUSTAMENTO

17,1. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor Cl preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o deseq uilibrio econômico-financeiro do contrato, devendo
ser instaurada pela prÓpria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo,

18. DA CONTRATAçÃO

18,1- Registrado o preço pelo órgão gerenciador, a unidade compradora emitirá contrato ou documento equivalente
para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação,
18.2. O fornecedor deverá assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis contados da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
proponente vencedor durante o seu transcursoe desde que ocorra motivo jwtificado,aceito pela unidade compradora.
18.3. Em caso de encaminhamento do contrato elou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor deverá
imprimir O(S) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado acima.
18.4, É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação rio prazo

mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinar o contrato após comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação de preços e aceita

a proposta.
18.5. A ccmtratada obriga-se a aceitar, quando sdicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou wpressões que fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ j,9 e
2,q do art. 65 da Lei 8.666/93.
18.6. a contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78, incisos l a XII e
XVII da Lei n°, 8,666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades

pertinentes.
18.7. A formalização do contrato ou a retirada do instrumento equivalente fica condicionada a atualização, pelo
fornecedor, de sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do presente edital, caso as que foram apresentadas na

fase de habilitação ou as constantes do cadastro estejam vencidas.
18.8. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente a assinar q contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela inexecução

total do ajuste.

19. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL
19.1. o objeto desta licitação deverá ser entregue sem custo adicional de frete e instalação, se necessário.
19.2, O fornecimento ocorrerá de acordo com as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que será

responsável pela solicitãçãQ do(s) produto(s) à(S) empresa(s) contratada, sempre obedecendo à ordem de classificação.
19.3, A cada solicitação será emitido uma autorização de fornecimento ou instrumento equivalente, respeitando-se
todas as condições da licitação.

19.4, o objeto da licitação será recebido provisoriamente mediante recibo ou termo circunstanciado,
19.5. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção

e segurança dos bens adquiridos.
19,6, Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à
licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital,

ZD. DA FORMA DE PAGAMENTO
20,1. A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, de acordo com
as quantidades requisitadas, em até 30(trinta) dias contatados da apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, após

atesto do responsável competente, pela conferência e recebimento do objeto,
20.2. As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias,
devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de Suprimentos.
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20.3. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o tiQ do contrato ou
autorização de fornecimento, e todas as certidões negativas,
20,4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das

propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
20.5. Caso o fornecedor seja optante pelo Sistema integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno porte - SIMPLES, desde que não haja vedação legai para tal opção em razão do
objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de
evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em viçor,

20.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à
CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras, Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para a prefeitura.
20.7, Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do pagamento
devido ao contratado.

21. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

21,1, Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses previstas ao longo do tópico em epigrafe, serão aplicadas as penalidades
abaixo descritas, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após q prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditÓrio.
21.2. O fornececkr sujeitar-se-á, rio caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas na Lei10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na
Lei 8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes:

21.3. Advertência:
a) quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível;
b) quando ocorrer atraso no fornecimento dos serviços em até 10 (dez) dias da data fixada.
21.4, nos casos de atraso imotivado no fornecimento dos serviços, aplicar-se-á:

a) multa de 0,1% (um décimo por cento) a 0,5% (três décimos por cento) ao dia, até o 309 (trigésimo) dia de
atraso total ou parcial da entrega, sobre o valor da nota de empenho, e suspensão de 3 (três) meses;
b) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente, e suspensão de 3 (três) meses;
C) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos

superiores a 30 (trinta) dias, em que haja c) ca melamento da nota de empenho ou documento correspondente,
e suspensão de 6 (seis) meses,

21.5. Será aplicável cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20% sobre o valor da

contratação, na ocorrência de não entrega dos serviços, e de 10% sobre o valor total da contratação, se ocorrer
entrega parcial, reconhecendo a licitante desde já, os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da Lei n",
8.666,/93.

21.6. Na aplicação das penalidades deverá ser observado o quadro previsto no item 14.1 do Termo de Referência do
Edital em epígrafe.
21.7. Será aplicada muita de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, quando
q fornecedor dos serviços deixar de atender as especificações técnicas relativas aos materiais a serem entregues, previstas
no edital, contrato ou instrumento equivalente.
21.8. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da
penalidade que lhe foi imposta.

21.9. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física ou
jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da a
penação ou até q Lie seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuizo$ resultantes e, após decorrido q prazo da
sanção aplicada.
21.10. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Administração. A m ulta
poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo
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contratado e dos prejuízos causados à Administração pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda

unilateralmente o contrato,
21.11. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do

inadimplementodas condições contratuais,
21.12. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à

CONTRATADA.
21,13. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário,
21.14. As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Saúde,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.
21.15. Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possÍveis faltas cometidas pela contratada

assim são definidas:
l - FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas pelo atraso na
entrega dos materiais, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes ao cumprimento da
obrigação e a despeito deles, a regular entrega dos materiais não fica inviabilizada;
Il - FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela não entrega ou entrega
parcial que acarretam prejuízos ao objeto contratado, inviabiliza rido total ou parcialmente o cumprimento da obrigação
em decorrência de conduta culposa da contratada;
M-FALTAS GRAVÍSSIMAS: puníveis com a aplicação das penalidades de multa e impedimento de licitar e contratar com
a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2 (dois) anos, caracterizadas pela não entrega ou
entrega parcial que acarretam prejuízos relevantes ao objeto contratado, inviabilizando o cumprimento da obrigação
em decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.

22. DA REVOGAçÃO - ANULAÇÃO

22.1. O órgão €erenciador se reserva ao direito de revogar está licitação, por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado,
anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
22.2, Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação,
ressalvadas as hipóteses legais, cabendo q ônus da prova exclusivamente à licitante.

23. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO

23.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante
(denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir
e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que su®rem,
determinando q que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de
tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art, 67, da Lei nQ 8.666/1993, e suas alterações,
23.2. A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela Secretaria de Saúde.
23.3, O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso ll do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo
que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisÓrio sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o obieto contratual, para todos os efeitos, salvo

justificativa escrita fundamentada.
23.4. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a contratante
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinjá a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa físcalização. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco e, em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes,
23.5. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do
substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra RaruCONTRATANTE, não
implicando essa atividade de acompanhamento e fÍscalização qualquer exclusão qij redução da responsabilidade da
CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma
por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste-
23.6, A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vi€entes e das especificações estabelecidas
pelos órgãos competentes e pela Prefeitura, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como
a sua devida adequação elou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização4
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23,7. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade
competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2q, do art. 67, da Lei riQ.
8.666j93,

23.8. o objeto desta |ic|tação deverá ser entregue de forma PARCELADA no almoxarifado Central da Secretaria de Saúde

do Município.
23.9. A entrega do material será através de AFM - Autorização de Fornecimento de Materiais, com os seguintes

documentos (por força de lei para os produtos obrigado a apresentar):
a) As entregas dos Materiais serão efetuadas em no máximo 08 (oito) dias corridos após a solicitação, devendo ser

entregues na totalidade constante em cada solicitação, conforme ordem de compra ou Qútx) instrumento similar,
b) O frete deverá estar incluso no preço proposto;
C) A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos Ou informações relativas ao produto ofertado.

24. DA RESCISÃO CONTRATUAL

24.1, A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua resci$ão, com as consequências contratuais e as previstas
nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
24.2, A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos casos enumerados nos incisos
do art. 78 da Lei Federal rN 8.666/93.

24.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.6'66/93, sem que haja culpa da

contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprcwados que houver sofrido.

25, DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

25.1. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e o responsável pela licitação quer direta ou

indiretamente.
25.2. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da
proponente, das exigências e c'ondições estabelecidas neste edital e seus Anexos.

25.3. A presente licitação não impona necessariamente em contratação, podendo q município revogá-la, no todo
ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade
de ofÍcào ou por provocação mediante ato escrita e fundamentado chsponibiiizado rio sGtema para conhecimento deis
participantes da licitação-

25,4, A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desdassificaçào dc' proponer"íte que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do

contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
25.5. As despesas corn a contratação do abjeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Gestoru Fonte pwje'to/Ativida'de Elemento de Despesa
Não exigível, nessa fase do certame, face ao disposto no art. 7y, §2¥ do Decreto Federal M 7.892/13

25.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele su'périor, em qualquer fase da iicitaçào, promover diligènuas
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

25.7, Os proponentes intimados para prestar quaisquer esckrecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabüitação.

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.
25.9, As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
25.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento, pelo aplicativo de informática "Licitações-e" do Banco do Brasil ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município,
25.11. São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e email, bem como a
modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de

comunicação.
25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, exduir-se-á o dia de início e incluir-se-á o
do vencimento.
25.13. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
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25.14. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na iegislação vigente.
25.15, Fica designado o foro da Cidade de Itabuna, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer questões
judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
25.16. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado do seguinte anexo:

l. Termo de Referência;
ll. proposta de preços;
III, Minuta Ata de Registro de Preços
IV. Minuta do Contrato;
V. Modelo de credenciamento e procuração;
VI. Modelo de pleno conhecimento de ed ital;
VII. Modelo de Declaração conjunta;
VIII. Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP;
lX. Modelo de declaração confecção do contrato;

25.17. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
25,18. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
25.19. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à Contrataçãor
25.20. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial a Lei M
8.666/93, a Lei no 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas referidas leis, e nos
Decretos nf' 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005,
25.21. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.
25.22. as informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento dei objeto desta licitação serão prestados
pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 14:00, na sala da Comissão permanente de Licitação -
COPEL da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, sM, ITABUNA, Bairro Centro,
25.23. O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município.

ltabuna-BA, OIde março de 2021,

._

IURY SILVA VANDERLEI

PREGOEIRO OFICIAL
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ANEXOI
TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1,1- Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei rN 8,666, de 21,06,1993, e nas demais
normas legais e regulamentares.

2. OBJETIVO
2.1. Q presente Termo de Referência tem por objetivo definir a AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR
FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE,
Com resultado em até 30 (TRINTA) minutos, para ATENDER A SECRETARIA DE SAÚ DE, conforme quantitativos e

condições especificados neste Termo de Referência.

3. JUSTIFICATIVA
3.1, A contratação de empresa para FORNECIMENTO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊ NCIA PARA DETECçÃO
DO VÍRUS SARS-COV-Z (COVID-I9) se faz necessário para q diagnóstico rápido e precisa bem com diminuição dn tempo

resposta ao inicio do tratamento e/ou transferência do paciente para rede hospitalar especializada.

4. DESCRIÇÃO DO MATERIAL.

"'se ": ,q[. :'±at :.é,.%:=··
E3. ',.V-', ínio. quant..-.m ,. , 'I ,..4..'. "t. · ··-.u,í·'·,

TESTE PARA DETECçÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA COVID-19 POR
MEDOTOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA.

Teste pra determinação qualitativa de ANTIGENO DE SARS-Cov-2 (COVID-19),

utilizandtj a metodologia f|uore$cênc4a (EurÓpio), com resultado em índice de

Corte (Cal)- Em amostra humanas de Swab da nasofaringe. procedimento em

única etapa para evitar risco de contaminação.

O Kit deverá ser composto pot um dispositivo em cassete teste, tampão de

extração com tampa filtro e Swab estéril,

Leitura em 001 em 30 minutos.
1. Armazenamento 20 a 30"C UNO 2.000

Sensibilidade minima de 85%

Especificidade minima de 95%

Fomecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura de resultados, em regime de

comodato.

Esse teste pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico inicial do COVID-19 em

pacientes com Sintomas clínicos da infecção por SARS-COV-2, teste para

diagnóstico in vitro, proporcionando um resultado de triagem inicial,

Obrigatório o Registro da ANVISA

Prazo de validade não deverá ser inferior a 12 (doze) meses.

5. Da entrega do material

5.1, o abjeto desta Hcítação deverá ser entreµe de forma PARCE LADA.

5,2, O material deverá ser entregue, exclusivamente na Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00hs às 14:oQhs,

o qual formulará q pedido, através -BA, do setor responsável.

5.3, A entrega deverá ser efetuada Com data programada e confirmação antecipada rip local indicado pelo município,

ficando as despesas inerentes com frete por cmnta da Contratada,

5.4. O prazo de entrega dos materiais será em até 08 (OItO) dias corridos após a solicitação da secretarla de saúde.

5.5, Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento dispQsto do subitem anterior.

5.6. Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição.

5,7. Os materiais devem ser entregues em embalagens Mq violadas.

5.8. Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 18 meses.

5.9. O Item não deve ser substituído, Neste caso, a unidade contratada assumira todo o Ônus,
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A CONTRATADA além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram

literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) a atender 0(5) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
b) entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;
c) a fornecer produtos de qualidade;

d) o produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem como

com o que foi solicitado no presente Edital;

e) em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão

atribuídas ao fornecedor;

f) a manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
B) a responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;

h) a cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;

i) a manter, durante a vigência do contrato. todas as condições de habilitação;

6.2 As licitantes devem apresentar os seguintes documentos técnicos:

a) Atestado de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que

comprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o

objeto desta licitação;
b) autorização de funçkmamento emitida pela ANvIsAjMs, da empresa participante da Licitação;

C) licença de funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da licitante.

6.2.1. Os produtos devem ser registrados na ANVISA e ter alta qualidade, com excelente acabamento, sem

falhas ou quaisquer outras avarias.

6.3. A licitante fica ciente de que, se houver incQmpatibi|idade de suas informações com as características apresentadas

pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo produto adequado será

considerado como recusa da entrega.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1, O CONTRATANTE, além das obrigaçÕes consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação legal,
obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)

dias da assinatura;

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;

C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.

8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário na sua conta corrente, por

meio de ordem bancária, após o recebimento da nota fiscal referente à entrega do material.

8.2. O prazo pata a efetivação do pagamento será em até 30(trinta) dias contatados da apresentação da NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, após atesto do responsável competente, pela conferência e recebimento do objeto.

8.3. Nenhum pagamento será efetuado á licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos

de qualquer natureza.

9. DO REAJUSTE DE PREÇO
9.1, Não será concedido reajuste do valor do contrato, salvo na hipótese de reequilibro econômico-financeiro previsto

na legislação.

10. DAS PENALIDADES

10.1. Se o Contratado inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeito, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n.Q 8,666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes

termos:
10.2, Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do bem não entregue ou

do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do bem.

10.3. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez

por cento) do valor do bem.
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10,4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos ao Contratado às importâncias alusivas a multas, ou
efetuar sua cobrança mediante inscrição em divida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

11. DA ASSINATURA DO CONTRATO
11,1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta
integra este Edital, conforme Anexo Ill.
11.2. A adjudicatária deverá, no prazo, de até 05 (cinco) dias contadas da data de convocação, comparecer à sede da
Secretaria de Saúde para assinar q termo de contrato-
11.3. No ato da assinatura do contrato, a contratada deve manter as mesmas condições de habilitação, o que deve ser
mantido durante toda a execução contratual.
11.4. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular
de que trata o item 10 ou se recusar a retirar a Nota de Empenho, será designada nova sessão pela autoridade competente
para o exame, pelo pregoeiro, da oferta subsequente de menor preço. após a aceitação, o Pregoeiro decidirá sobre a
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma
oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

12. CONDIçÕES GERAIS

12.1, Os produtos/serviço$ cotados deverão atender as especificações constantes no Anexo I.

13. DA FISCALIZAçÃO E ACOMPANHAMENTO

13.1. A empresa contratada ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a prestar todos os
esclarecimentos por ventura requeridos pela contratante, que designará um representante para acompanhar a execução
do Contrato;
13.2, A existência da fiscalização da contratante, de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da empresa
contratada, na execução do Contrato.
13.3. A contratante poderá exigir o afastamento de empregado o preposto da empresa contratada que venha causar
embaraço à fiscalização, ou que adotem procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem
atribuídas.
13.4. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente
designado, observado o que se segue.
a) o representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, inclusive a observância do prazo de vigência do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
b) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus
superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
C) ficará nomeado como fiscal e responsável pelo contrato, servidor público lotado na Secretaria de Saúde, devendo ser
o principal intermediador entre a CONTRATADA e CONTRATANTE (OBS: O NOME DO FISCAL DO CONTRATO NÃO
DEVERÁ SER PREENCHIDO, POR MOTIVOS DE ASSÉDIOS QUE O MESMO PODERÁ VIR A SOFRER. PORTANTO, O NOME
DO FISCAL DEVERÁ VIR INCLUSO COM A TRAMITAÇÃO 1NlClAL/CONTRATO - PLEITO DO BEM OU SERVIÇO).

14. DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

14-1. O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir do lance
ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta Licitação; ou o vencedor que, convocado dentro dei prazo de
validade da proposta, deixar de entregar doeu mentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não assinar o
contrato ou instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito a aplicação de ADVERTÊNCIA além das seguintes penalidades,
seeundo a extensão da falta cometida, com observância do direito à prévia defesa:

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS

Não retirar a nota de empenho, quando 1, Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de 1
convocada dentro do prazo de validade de (um) ano.
sua proposta, 2, Multa de 5% (cinco por cento) dovalor do contrato, 'l

Entregar o objeto fora do prazo 3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o
estabelecido. _ valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias, Após o "
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vigésimo dia e a critério da Administração, poderá set considerada
inexecução total ou parcial do objeto,

4. Impedimento de licitar com q Município de Itabuna pelo período de l
Não efetuar a troca do objeto, quando (um) ano.
notif«ado- 5. Multa de 0,5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de

empenho.
6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre q

Substituir o objeto fora do prazo valor do material não substituído, ilimitada a 20 (vinte) dias. após o
estabelecida vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada

inexecução total ou parcial do objeto.
7. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de 1

Deixar de entregar documentação exigida (ano) ano.
neste Edital. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de

empenho/valor total estimado para o item ou lote.

9. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de 1
Não mantiver a proposta ou desistir do (um) ano.
lance. 10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de

empenho.

11, Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de ,
Comportar-se de modo inidôneo. 2 (dois)anos.

12. Multa de 10%(dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho,
13. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de

Fizer declaração falsa. 2 (dois)anos.

_ 14. Multa de 10% (dez por cento) do valor docontrato/nota de empenho.
15. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de
5 (cinco) anos.

Apresentar documentação falsa. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do conttato/nota de
empenho,
17. Comunicar ao Ministério Público e Demais Órgãos.

18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de
5 (cinco) anos.

Cometer fraude fiscal. 19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de

empenho.
20. Comunicar ao Ministério Público e Demais Órgãos.

Deixar de executar qualquer obrigação 21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre"o
pactuada ou prevista em lei e no edital do valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias, Após q
presente pregão, em que não se comine vigésimo dia e a critério da Administração, poderá set considerada
outra penalidade, inexecução total ou parcial do objeto,

22. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de
2 (dois) anos,

Inexecução total,
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do cçmtrato/nota de

' empenho.

24. Impedimento de licitar com o Município de Itabuna pelo período de

. 1(ano) ano.Inexecução parcial do objeto,
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte
não executada.

14.1.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço/fornecimento,
o MUNICÍPIO poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que a empresa fornecedora também

se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Edital.
14,2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO ou cobradas
diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais
sanções previstas nesta cláusula.

S,
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14.3. A defesa a que alude o caput deste item deverá ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de
5(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três)
testemunhas.
14,4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados,
e a aceitação da justificativa ficará a critério do MUNICIPIO que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.
14,5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo MUNlClPiO, conforme
procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens
anteriores.
14,6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF do Município, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, a licitante será
descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações
legais.

C)
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ANEXO Il

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.9 005-S/2021

ABERTURA: HORÁRIO: ---- (------)

RAZÃO SOCIAL: "" "" " )

CNPj: l TELEFONE:

ENDEREÇO: CIDADE: l UF:

LOTE 01

VALOR I
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA UNITÁRIO ! TOTAL

TESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA

COVID-19 POR MEDOTOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA. l

Teste pra determinação qualitativa de ANTIGENO DE SARS-
COV-2 (COViD-19), utiltzando a metodologia fluorescMcia

(Európio), com resultado em índice de Corte (Cal). Em ,
amostra humanas de Swab da nasofaringe. Procedimento !

em única etapa para evitar risco de contaminação.

O Kit dévérá ser composto por um disposiUvo em cassete

teste, tampão de extração com tampa filtro e Swab estéril.

Leitura em 001 em 30 minutos.

01. Armazenamento 20 a 30"C
Sensibilidade minima de 85% UNO ' 2.000

Especificidade minima de 95%

Fornecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura de

resultados, em regime de comodato.

' Esse teste pode ser utilizado para auxiliar no diagnóstico
inicial do COVID-19 em pacientes com sintomas clínico$ da
infecção por SARS-COV-Z, teste para diaenóstico in vitrO,

proporcionando um resultado de triagem inicial.
Obrigatório o Registro da ANVISA

prazo de validade não deverá ser inferior a 12 (doze)

meses.
VALOR TOTAL DO LOTE l................~...........R$.......................-.-.*...........EµNµ...........(..K···-···pç··.n.......··-·p··)·

CONDIçÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

TRANSPORTE Por conta e responsabilidade do Fornecedor,

LOCAL DE ENTREGA Almoxarifado Central da saúde,

PRAZO DE ENTREGA Em até 08 (oito) dias após a Solicitação-

O valortotalé de R$ ( )

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do Anexo
I - Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital.
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Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legisiação vigente,
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §30 da Lei de

Licitações.
A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao pratO de

convocação previsto no artigo 64 § 39 da Lei de Licitações.

€ de
,

de

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da em presa)
(ldentificàçãQ) R. G. n,9 XX,XXX.XXX-X SSP/XX e CPF XXX,XXX.XXX-XX
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ANEXO Ill

MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N' 005-sj2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO GERENCIADOR

DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, Itabuna-BA, Departamento de Licitação,
neste ato representada pelo Sr. lury Silva Vanderlei, nos termos do artigo 15, ii, da Lei Federal nQ 8.666/93, Lei Federal nQ
10.520/20'02, Decreto Municipal nQ 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis, considerando c) julgamento do PREGÃO

ELETRÔNICO 005-5/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM M,,...,,...do dia .,.......,....,..., e jornal ..,.,

para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata ng RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada® e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nQ 8,666, de 21 de junho de 1993, e
suas alterações e no Decreto Estadual n,Q 26,375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO

QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE
SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

dj

2.1. Os preços dos insumos estão regkstrado$ nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 0'05-S/Z021 -

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (S) àbaixo:

NOME DA empresa: ............................... Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob m,....,..., localizada

no endereço, .,..-..,-...,......,.....,......, telefone..,.,,......, neste ato representada pelo Sr, _ inscrito rjçj CPF

_ portador do RG residente e domiciliado ...........,,..

LOTE 01

VALOR TOTAL
ITEM OISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA UNITÁRIO

01.
VALOR'ÍOTAL ·F·····w···················)·

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1, Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal rN 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes.
autorização para aquisição dos testes para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante

da presente Ata,
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado

pelo Fornecedor no prazo máximo de OS (cinco) dias Úteis a contar da comunicação.
3.3, Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado q compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.

3.4. Após q recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de
acordo com o edital do Pregão Eletrônico 005-5/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
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3.6. O Município de Itabuna não está obrlgado a contratar o objew desta licitação, flcanda-lhe facultada a utilizàçãQ de
outros meios, respeitada a |egi$|açãQ relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condiçÕé$-

çláUSUla QUARTA - DO PAGAMENTO

4,1, Q pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a

apresentação da Nota Fiscal.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as AutQrizações de Fornecimento. devidamente
assinadas por preposto autoritado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar q pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entreeues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passandQ a

ser considerada, pata fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada-
4.4, Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, riem implicará em aprovação definitiva

dos proãütQs entregues total ou parcial.
4,5, A nOtá fiscal/fatura deverá ser emitida pela ptÚpriâ Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição rio
CN Pj apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços. bem como da NQt a de Empenho, não se

admitindo notas fÍscais/faturas emitidas com outro CNPJ,
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após q fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota

Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
4,8, Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para q pagamento passará a fluir após a sua

re a p rese n ta çâo.
4.9, A nota fiscal/fatura deverá Ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com q númerQ de inscriçãQ no

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preçQs, bem como da Nota de Empenho, não se

ad mitirido notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAçÕES DE PREÇOS

l

!

5.1- Q prazo de vdidãdè deste Registra de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação
do extrato da Ata no Diário Oficial do MunicipiQ, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.
5.2. A Ata de Registro de PreçoS pMerá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 17q art. 65, da Lei n¶

8,666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados m mercado,
ou de fato que eleve o custo dos sèrViçOS ou bens registrados, cabendo ao órgão Eerenciadç)r promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores-
5.2,2- Quando q preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, q órgão gerenciador deverá:

a) convocar q fornecedor viSãndO à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
merca&; frustrada a negociação, q fomecedor será liberado do compromissQ assumido;
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.

5.3, Quando o preço de mercado torna-se superior aos preçoS registrados e q fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir q compromisso, o Órgão gerenciador poderá:

a) liberar q Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e cwnprwàntés apresentadas, e se a comunicação ocorrer antes do pedidQ de fornecimento;
b) convocãr as demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.1. NãQ havendo êxito nas negociações, q órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃO-PART|CIPANTESIADES|STAS

6.1- A Ata de Registm de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer óreão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão Eerenciador,

desde que devidamente comprovada a vantagem,
6.2. Os Órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3, Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas,
6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anteriar não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua

totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA
MUNICIPAL DÊ SAÚDE, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem,

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7,1,1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante com unicação da unidade requisita rite, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante

não aceitar sua(s) justificativa(s);
C) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no An. 78, Inc. l a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93,

com as respectivas alterações posteriores:
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7,2, Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal riQ
8.666/93.

7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

pedido,
7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por
com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a cQmunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos,

8.1. Conforme consta no AN EXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, q CADASTRO DE
RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo

CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final rio certame.
8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular|es) aos termos da proposta do titular em relação ao
preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a

ordem de classificação.
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8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação da particular
registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto Indicado na sua proposta e do cumprimento das condiçÕes de
habilitaçãcl nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão EletrÔnico,
BA. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada

para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9,1, A presente Ata de Registro de PreçQ$ somente terá eficácia após a publicação do respectivo extràW no Diário Oficial

do Município.
9.2, Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos aàninistrativQs
relacicmados ao PREGÃO ELETRQNICQ NQ 005-S/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇQS-SRP,
9.3. Fica designado cqttiq Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal ríQ 9.408/11, a

Ccmissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e çQmprQmissadas, assinam a presente Ata de Registm de Preço, em duas vias, de iyal

teor, na presença das téstèmunhas abaixo assinadas-

ltabuna-BA, ...., de .,,....,....,.. de 2021.

Departamento de Licltações
(Órgão Gerenciador)

Secretaria Municipal de Saúde
(Órkão Participante- Se houver)

Representante
Fornecedor
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ANEXO A

MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nq 005-S/2021

C
já CLASSIFICADA

NOME DA EMPRESA: ,,..,......................,... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob m...,..., localizada
na endereço, .......,.......-..,,.---....--.., telefone............, neste ata representada pelo Sr. inscrito no CPF rN

, portador do RG r19 . , residente e domiciliado .,,....,,..,,..

LOTE 01

" ITEM DISCRIMINAÇÃO UNO QUANT MARCA ,=:, TOTAL

a01.
VALOR TOTAL

2' CLASSIFICADA

C

pome da empresa: ,.............................. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob m...,....., localizada
endereçp, ........-......-,,-...--...-...., tetefwie............, neste ato representada pelo Sr. _ inscrito no CPF ns?

portador do RG rN _ residente e domiciliado ,,...,,...,...,

LOTE 01

ITEM DISCRIMINAçÃO UNO QUANT MARCA U:"T'Á::O TOTAL

01. l

VALOR TOTAL ...,.........................R$.................-...··è·····'"·,'",=L':'.=··jfµu······ ·····u·····u-·---···-·)-

3' CLASSIFICADA

NOME DA EMPRESA: ............................... Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob M.,...,..., localizada
ilo endereço, .......,.....,..--.,,...,...-.-,, telefone............, neste ata representada pelo Sr. _ Inscrito rio CPF rN
_ porta&r do RG nQ _ residente e domicülado -...........,..

LOTE 01

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNI) QUANT MARCA ,=0 TOTAL

01.
VALOR TOTAL ................'.....:::.....W......................................................(..............................J

Departamento de Licitações
(Órgão Gerenciador)

Representante
Fornecedor
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO Nq XXX/2021

€J

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE
UM LADO, O MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA, E, DE OUTRO, A

EMPRESA.....-..............

¢y'

pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nQ 08.218.991/0'001-95, Inscrição Estadual ny 71371383, com
sede na Avenida Princesa ísabel, 678, São Caetano - Itabuna - Bahia, nesta cidade de Itabuna, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES

AGUIAR, brasileira, casada, Médica, portador da cédula de identidade nf. 83.814.95-70, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia e do CPF/MF nQ, 823.280.725-34, endereço Rua M, n" 65, Pontalzinho, ltabuna-BA,

e, de outro lado, a empresa , sediada , rN _ Cidade-Estado, cadastrada no CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o nQ , adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _
nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG n' , expedida pela Secretaria de

Segurança Pública do Estado , e do CPF/MF , residente _ r19 _ Cidade-Estado, resolvem
celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregãcj
Eletrônico 005-S/2021, que se regerá pelas Leis Federais 13.979/2020, 10,520/02 e 8.666/93, mediante as cláusu1as e

condições a seguir ajustadas.

I - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR

FLUORESCÊNCIA, PARA DETECçÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE,
COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, em conformidade com a

proposta de preços apresentada na sessão da licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme

parecer devidamente homologado e publlcado no Diário Oficial do Município.
Parágrafo único - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrata acréscimos ou supressões

na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,

conforme a Lei Federal nf 8.666/93.

ll - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEGUNDA - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação

Orçamentária a seguir especificada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

_""==estora l Fonte Projeto/Atividade l Elemento de Despesa

III - PREçO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA - O Valor Global do presente contrato é de R$ xxx,xx (xxxXxXXXXX), sendo fixo e irreajustável,
§ j9 Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem

ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
§ 29 O pagamêMQ será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente,
imediatamente após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a entreg a definitiva do

objeto contratado.
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§ 3q Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota FiscaljFatura, o documento será imediatamente
devolvido para substituição elou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não

será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

lV - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO, VIGÊNCIA E FISCAL DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA - O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será parcelado após solicitação da secretaria

e a vigência do contrato será da data de sua assinatura até 31de dezembro ou com a entrega definitiva do produto.

§ if A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor desi€nado pela Secretaria de Saúde.
§ 29 O material deverá ser entregue, exclusivamente no Almoxarifado Central da Saúde, das 08:00hs às 14:00hs, o qual

formulará o pedido, através do setor responsável.
§ 3p A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo município,

ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
§ 49 O prazo de entrega dos materiais será em até 08 (oito) dias após a solicitação da Secretaria de Saúde.

§ 5q Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior,
§ 69 Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição,

§ 7q Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas,
§ 80 Os materiais devem ter prazo de validade iµia1 ou superior a 12 meses,
§ 99 O item não deve ser substituido, Neste caso, a unidade contratada assumira todo q ônus.

V - DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

lb,
k

CLÁUSULA QUINTA - A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se

consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de [ei, obriga-se a:
a) atender 0(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
b) entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;
C) fornecer produtos de qualidade, rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem como com o

que foi solicitado no presente Edital;
d) manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
e) responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
f) cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
g) manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação.
h) As licitantes devem apresentar os seguintes documentos técnicos:

1. atestado de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
ccjmprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o

objeto desta licitação;

2, autorização de funcionamento emitida pela ANVISA/MS, da empresa participante da Licitação;
3, licença de funcionamento da licitante, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da

licitante.
§ 1¶ Em caso de devdução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas

ao fornecedor,
§ 2q A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características apresentadas
pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na kgislação vigente e a não substituição pelo produto adequado será

considerado como recusa da entrega.
§ 39 Os produtos devem ser registrados na ANVISA e ter alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou

quaisquer outras avarias.

VI - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por

determinação 1ega[, obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)

dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
C) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo

legal.
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VIl - DAS PENALIDADES

C

CLÁUSULA SÉTIMA - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativa aceita pelo
órgão ou entidade promotora da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei

Federal ng 8,666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e Impedimento de contratar com a União, com órgãos e

entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com c) Distrito Federal e Municípios por prazo de

até 05 (cinco) anos;
C) descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Itabuna pelo mesmo prazo previstQ na alínea

anterior;
d) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre ç) valor da parte do objeto não

entregue;
e) multa de 0,7 % (sete décirnos por cento) sobre o valor da parte do Qbjeto não entregue por cada dia subsequente ao

trigésimo;
f) retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da contratada, junto à contratante.

Durante esse perÍQdQ não incidirá atualização monetária.
§ Ip O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atrasa, ou de outros

créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 2q AS multas previstas nesta cláusula não têm caráter ççmpensatário e q seu pagamento não eximirá a CONTRATADA

da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§ 39 Conforme disposto no art. 79 da Lei Federal riQ 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pata o certame, ensejar

q re'tardãrnento da execução de seu objeto, não mmtiver a proposta, falhar ou fraudar na exéwção do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impeciiciQ de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que

se refere o inciso XIV do art. da mesma, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. sem prejúizQ das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominações legais.

VIII - DA RESCISÃO

¢J

CLÁUSULA OITAVA - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as correspondentes

consequências contratuais, bem como as previstas na Lei rN 8,666/93-
§ 1Q A Contratante poderá rescindir administrativamente c) respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos i a

XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8,666/93.
§ 29 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos || a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nQ 8.556/93, não cabe à

CONTRATADA direito a qualquer indenização.

IX - DA COBRANÇA JUDICIAL

CLÁUSULA NONA - As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
ccmstituindo-se este Contrato em titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante reteriçãQ ou

compensação de créditos, sempre que possIvel.

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE não responderá por quaisquercomprQmissq$ assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Ccmtrato.
§ If A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital,
§ 2q O presente Contrato não poderá ser objeto de subccmtratação, cessão ou transferência, no todo qu em parte.
§ 39 Na interpretação das disp«içõè$ deste Contrato e integração das wnissões. desde que compatíveis com qs preceitos
de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teorià geral dos cantratos e as disposições do Direito

Privado,
§ A CONTRATADA wsponderá pçk todos qs danos e prejulzos decorrentes de paralisações na execução dos serviços
objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADO, apurados
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na forma da Iegidaçãa vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) da

ocorrência ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 5q Após q 1Oq (décimo) dia de atraso para fornecimento dQ objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar por uma

das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA pelas

perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,

respeitado q disposto na |egi$|açãQ em vigor.

§ A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário Oficial do
Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

IX - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUçÃO DA CONTRATAçÃO E OS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A kgNlação a plicável a execução deste ccmtrato e os casos omissos serão resolvidos com

base nas dispo$ições constantes das Leis Federais 10,520/02 e 8,666/93 e IegisMção posteriores, nas princípios de direito

público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas,

XII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados,

assim como a sua designação adequada, a diretoria sQiicitante recomenda o Sr. XXXXX - Função: XXXXX, como Gestar

çjçj contrato a ser gerado.
§ j9 O Gestor de contrato deverá:
a) solicitar ao Departamento de Licitações e Contratos a cópia do referido contrato;
b) identificar no presente contràtcL quais itens dizem respeito à sua solicitação:
C) dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Admmi$trativq, marltendc| o saldo atualizado; e

d) observar se os itens recebidos conferem com q sQticitado e constante do contrato-

XIII - DA VINCULAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - (J presente contrato é vinculado ao Pregão Eletrônico nf 005-S/2021, constante no
Processo Administrativo nQ 019-S/2021 e à proposta de preço apre$entada pela contratada

€)
XIV - DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AS partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato,

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual tem e forma na presença

das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme,

Itabuna, de . _ de 2021.

MUNICÍPIO DE ITABUNA - CONTRATANTE

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde
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Contratada

C

TESTEMUNHAS:
Iq . .

NOME
RG
CPF

2¶
NOME
RG nQ
CPF
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ANEXO V
CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO N' OOS-S/2021

C' A (nome da empresa)_ CNPJ, rN ,, com sede à _ neste ato
representada pela(s) (diretores ou sócios), com _ qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui como Séú(5)

Procurador (es) o Senhor (a) _qualificação completa , como meu
mandatária a quem confiro amplos poderes para junto ao Município de Itabuna praticar todos os atos necessários

relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nQ _ conferindo-lhe, ainda, poderes

especiais para interpor ou retirar recursos, fazer manifestações, apresentar lances, negociar preços e demais condições,
confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes

ao certame, em nome do proponente, dando tudo como bom, firme e vdioso para que produza todos os efeitos legais.

ltabuna-BA, de de 2021.

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(Identificação)
R. G. n.Q XX.XXX.XXX-X sspjxx e CPF n.9 XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAçÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

€J
PREGÃO ELETRÔNICO N2 005-S/2021

A . nome e qualificação completa da empresa , declara, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas
as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto da licltação e atendimento as exigências de
habilitação, cIente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei 8.666/93.

Local.UF, de .. __ de 2021-

(Nome completo. assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(tdentlflcação)
R. G, n.' KX.XXX,XXX-X SSP/XX e CPF XXX.XXX.XXX-XX

€
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO CONJUNTA

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 005-S/2021

€)
llmQ. Sr,

Pregoeiro Oficial do Município de Itabuna - Bahia.

Ref,: PREGÃO ELETRÔNICO N' 005-S,/2021

A EMPRESA (NOME),

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a administração

pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superventente impeditivo contra sua habilitação, assim

como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiçãO de aprendiz, nos termos

do inciso XXXIII do artigo 7ü da Cçinstitui;ão Federal de 1988;

DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital.

Local-UF, , de de 2021.

lÇj

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(Identificação)

R. G. XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.g XXX.XXX.XXX-XX

Carimbo da empresa:
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO N' 005-S/2021

A empresa . inscrita no CNPj sob o nQ
por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a}.

portador do Documento de Èdentidade riQ
e inscrito rio CPF sob q rN _ DECLARA, sob

as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso l do artigo 3q da Lei Complementar 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso 11 do artigo 3° da Lei Complementar m 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra afcançada por qualquer das hipóteses descritas rio § 4q, do art. 3% da Lei

Complementar ne 123, de 14/12/2006.

de de 2021.

€
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)

(Id entificação)
R. G. n.' XX.XXX,XXX-X SSP/XX e CPF n.° XXX.XXX,XXX-XX
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO

(ESTE ANEXO É UM MODELO E DEVE SER FEITO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

€
PREGÃO ELETRÔNICO Nq 005-S/2021

O licitante abaixo DECLARA os dados para confecção do contrato:

Empresa , sediada , ,, , ,, riQ_ Estado , telefone n° ,cadastrada no CNPJ do Ministério
da Fazenda sob o ng _ adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,
na qualidade de ,(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n"
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e do CPF/MF , residente M
_ cidade , Estado _ .
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FUNDO MljNlClPAL DE SAUDE .FMS r , CA ELL
IjOR [n"1] FUNDO MUNGIPAL Dê SAUDE - FMS -Fim çcm1 dÍCj. 22'\)2'2922 ,
jjDtí151jj7j ai-lana françne ROCHA de San TANA Atendimenuj l SAC BB/ Ouvidona
Sf<Mè µegcm«' · Fwi 22/"(J2o?OZ' ç
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS /(1) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 2

IURY SILVA VANDERLEI

AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2

(COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE. COM RESULTADO EM ATÊ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A
SECRETARIA DE SAÚDE-

005-S/2021 Proo 019-S/2021
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Parácipação do forneceçxjr Ampla

Smação da hçttação Publicada %
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Abertura das propostas 16103/2021-13:30
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Abrangèriáa da disputa Nacional

Forma de condijçâQ EktrÔnico
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-Sl2021

C "' '" "'
.ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-Sl2021

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

r COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021 ,1

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DEJ

FLUORESCÊNCIA PARA DETECçÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA '
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

ATA DO CERTAME
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- FMS - (BA)

Licitação: (Ano: 2021/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS l N° Processo: 019-S/2021)

às 14:01:39 horas do dia 16/03/2021 no endereço AV AMELIA AMADO 05-EDIF, bairro

CENTRO, da cidade de ITABUNA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). IURY

SILVA VANDERLEI, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para

realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 019-S/2021 - 2021/005-

S/2021 que tem por objeto aquisição de teste rápido qualitativo por

FLUORESCÊNCIA, PARA DETECçÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM

C AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA)

MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO
VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

Qãtâ:HWâ [ Fornecedor Proposta
15/03/2021 16:14:07:694 =ED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R$ 117.800,00

116/q312q21 11:q9:35;q4$||v|pa b!qtecnqlqcm ltha || r$ 240.000,00 l

15/03/2021 11:48:33:112

K5/q3/2q21 13:46:37:564|

15/03/2021 15:29:29:722

Iqb/q3/2q21 08:58:49:811)

|16/03/2Q21 13:5S;3S:366i

15/03/2021 14:58:11:857

116/q3/?m1 13:02:37:252|

116/03/2021 1q:q3:q7:M

OKEY-MED DlSTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP
ODONT IMP
|HQSPMED COMERQQ E|REL1

LICIMASTER DISTRIB DE MEDIC E PROD MEDICO-
HOSPITAL
Istarlab çqmerç|o e servicqs e!rel! Éf'p

Iromao comfrc!o e equ|pamentos e!rel|

MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA
SAUDE EIRE
Ipremiijm hospitalar eirel!

Icepalab laboratorio$ ltda - epp

R$ 240.000,00 l

[ R$ 600.000,00 l

R$ 240.000,00

l RS 1@.000,00 l
l R$ 24Q.000,00 l

R$ 203.520,00

l RS 12Q.000,00 l
l R$ 1Q0.000,QQ l

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO

VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

_Data-Hora7 _ , Forneceçior Lance
|16/03/2021 14;23:Q7:S47||ÇEPALAB LABORATOR|OS LTDA - EPP ii R$ 47.@0,00 l

116/03/2021 14;21;5S:Q31||PREMiUM hqsp|talar eireli || r$ g5.®o,oq l
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Neiaa1gt=ad ltda || rs 78.000,qq l
hsLQàl2021 14;21;31;744kIAmamMERc|o e Serv!cos eirel| epp || rs 98,qqslqslj

16/03/2021 14:16:03:122 MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA
SA\JDE EIRE R$ 99-2!020

|15/03/2021 16:14:07:694j 2:E:ed COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES R,$_117;800,00 l

|16/03/?0?1 14'03:16:229||HOSPMED CoMFRC|O HRFI ! || às 159,QQQ,QQ l

16/03/2021 14:12:10:396 OKEY-MED DlSTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP
ODONT |MP R$ 200.000,00

15/03/2021 15:29:29:722 LICIMASTER DISTRIB DE MEDIC E PROD MEDICO- R$ 240.000,00

Encerrada a etapa de lances foi 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 16/03/2021, às 14:28:34 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxlOaop00001 multisalas-05. No dia 16/03/2021, às 15:37:20 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 16/03/2021, às 15:37:20 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

IURY SILVA VANDERLEI - desclassificou o fornecedor: CEPALAB LABORATORIOS LTDA -

EPP. No dia 16/03/2021, às 16:46:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/03/2021, às 16:46:21 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

IURY SILVA VANDERLEI - desclassificou o fornecedor: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI.

No dia 23/03/2021, às 10:58:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/03/2021, às 10:58:02 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

IURY SILVA VANDERLEI - desclassificou o fornecedor: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA. No

dia 23/03/2021, às 11:55:30 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 23/03/2021, às 11:55:30 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

IURY SILVA VANDERLEI - desclassificou o fornecedor: STARLAB COMERCIO E

SERVICOS EIRELI EPP. No dia 23/03/2021, às 15:22:25 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 23/03/2021, às 15:22:25 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

IURY SILVA VANDERLEI - desclassificou o fornecedor: MR COMERCIO DE PRODUTOS E

SERVICOS PARA SAUDE EIRE. No dia 23/03/2021, às 16:59:18 horas, a situação do lote

foi finalizada.

No dia 23/03/2021, às 16:59:18 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

IURY SILVA VANDERLEI - desclassificou o fornecedor: DIVIMED COMERCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. No dia 24/03/2021, às 09:42:05 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 24/03/2021, às 09:42:05 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

IURY SILVA VANDERLEI - desclassificou o fornecedor: HOSPMED COMERCIO EIRELI. No

dia 24/03/2021, às 14:52:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/03/2021, às 14:52:15 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Havendo

proposta válida e atendimento aos requisitos de habilitação, DECLARAMOS VENCEDORA

deste lote a licitante OKEY-MED DISTRIBUIDORA. No dia 24/03/2021, às 16:05:37 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 24/03/2021, às 16:05:37 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Consultando o

histórico do certame, verificamos que requisitamos AMOSTRA da empresa VIDA

BIOTECNOLOGIA, que também tinha proposta válida e atendia aos requisitos de

habilitação, tendo desclassificado-a pelo fato do não envio do quanto requerido. Não
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podemos usar pesos e medidas diferentes para a mesma questão, sob pena de infração ao

Principio da Impessoalidade. Em juízo de retratação, retornamos a situação do lote para

ARREMATADO, enquanto realizamos a diligência correspondente. No dia 30/03/2021, às

10:21:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 30/03/2021, às 10:21:12 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE
FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

IURY SILVA VANDERLEI - desclassificou o fornecedor: OKEY-MED DISTRIBUIDORA

MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP. NO dia 07/04/2021, às 14:24:35 horas, a situação do

lote foi finalizada.

No dia 07/04/2021, às 14:24:35 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE
FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Havendo

regularidade da proposta e cumprimento dos requisitos de habilitação, DECLARO

VENCEDORA a licitante LICIMASTER DISTRIBUIDORA. No dia 07/04/2021, às 15:48:29

horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/04/2021, às 15:48:29 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE
FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Havendo

regularidade da proposta, atendimento aos requisitos de habilitação e a ausência de

manifestação da intenção de recorrer por qualquer outro licitante, ADJUDICO o objeto deste

lote à licitante LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, pelo valor de R$

180.000,00.

No dia 07/04/2021, às 15:48:29 horas, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19) - pelo critério

de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LICIMASTER

DISTRIB DE MEDIC E PROD MEDICO-HOSPITAL com o valor R$ 180.000,00.

No dia 16/03/2021, às 13:58:38 horas, o Pregoeiro da licitação - IURY SILVA VANDERLEI

- desclassificou a proposta do fornecedor - ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO

DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). O motivo da desclassificação foi: Fornecedor

desclassificado em razão da não apresentação de marca ou registro da ANVISA, conforme

disposto no item 7.6 do Edital.

No dia 16/03/2021, às 15:37:20 horas, o Pregoeiro da licitação - IURY SILVA VANDERLEI
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- desclassificou o fornecedor - CEPALAB LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (l) -

TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19). O motivo da desclassificação foi: O licitante CEPALAB
LABORATÓRIOS está sendo desclassificado, conforme requerimento, por ter realizado a

cotação do equipamento errado.

No dia 16/03/2021, às 16:46:21 horas, o Pregoeiro da licitação - IURY SILVA VANDERLEI

- desclassificou o fornecedor - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI, no lote (l) - TESTES COM
MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-

19). O motivo da desclassificação foi: A marca apresentada pela licitante PREMIUM

HOSPITALAR não atende às especificações técnicas exigidas no Edtal e no Termo de

Referência, razão que impõe a suaa desclassificação.

No dia 23/03/2021, às 10:58:01 horas, o Pregoeiro da licitação - IURY SILVA VANDERLEI

- desclassificou o fornecedor - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, no lote (l) - TESTES COM
MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-

19). O motivo da desclassificação foi: Havendo dúvidas sobre a eficácia do objeto ofertado

pela licitante VIDA BIOTECNOLOGIA, solicitamos a apresentação de AMOSTRA, conforme

previsão legal e editalícia. O prazo se encerrou ontem, dia 22/03, sem encamin hamento da

mesma. Reabrimos a sessão, como previsto e informado, reg uisitamos informações sobre o

envio e a comprovação, pelo qual restou silente a licitante. Assim sendo, não há outra ação

possível senão a de DESCLASSIFICAR a referida proposta.

No dia 23/03/2021, às 11:55:30 horas, o Pregoeiro da licitação - IURY SILVA VANDERLEI

- desclassificou o fornecedor - STARLAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP, no lote (l)
-TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19). O motivo da desclassificação foi: A licitante STARLAB deixou de

cumprir vários requisitos legais e editalícios. Não encaminhou as Certidões Negativas de

FGTS, Trabalhista, com a Fazenda Municipal, Balanço Patrimonial, etc, além de que o

portfólio evidencia o não atendimento das especificidades técnicas, não restando outra

alternativa senão a de DESCLASSIFICAÇÃO da sua proposta.

No dia 23/03/2021, às 15:22:24 horas, o Pregoeiro da licitação - IURY SILVA VANDERLEI

- desclassificou o fornecedor - MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA

SAUDE EIRE, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA

DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). O motivo da desclassificação foi: A

licitante MR COMÉRCIO deixou de apresentar o Catálogo exigido no item 10.8.1 e o

Atestado de Capacidade Técnica acostado não comprova o fornecimento minimo nem do

objeto nem de material equivalente, conforme exigido no item 11.5.5. Como não se trata de

regularidade trabalhista ou fiscal, não há permissão legal para diligenciar no sentido de
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realiz,ar qualquer comprovação ou correção, razão pela qual resta DESCLASSIFICADA a

proposta da licitante MR COMÉRCIO.

No dia 23/03/2021, às 16:59:18 horas, o Pregoeiro da licitação - IURY SILVA VANDERLEI

- desclassificou o fornecedor - DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA, no lote (l)- TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO
DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). O motivo da desclassificação foi: Apesar da notória

especialidade da licitante DIVIMED no fornecimento de materiais médicos e hospitalares,

não juntou atestados que comprovem o fornecimento do material objeto do lote ou

equivalente, descumprindo o exigido no item 11.5.5. Também não juntou o Certificado de

Boas Práticas exigido no item 11.5.3. O catálogo apresentado também não corresponde

com o exigido no edital, pois não há a indicação de que a análise do teste é por

fluorescência à base de európio.

No dia 24/03/2021, às 09:42:05 horas, o Pregoeiro da licitação - IURY SILVA VANDERLEI

- desclassificou o fornecedor - HOSPMED COMERCIO EIRELI, no lote (l) - TESTES COM
MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-

19). O motivo da desclassificação foi: A licitante HOSPMED COMÉRCIO não juntou

atestados que comprovem o fornecimento do material objeto do lote ou mesmo equivalente,

descumprindo o exigido no item 11.5.5. Também não juntou o Certificado de Boas Práticas

exigido no item 11.5.3. O catálogo apresentado também não corresponde com o exigido no

edital, pois não há a indicação de que a análise do teste é por fluorescência à base de

európio.

No dia 30/03/2021, às 10:21:12 horas, o Pregoeiro da licitação - IURY SILVA VANDERLEI

- desclassificou o fornecedor - OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP
ODONT IMP, no lote (l) - TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA

DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). O motivo da desclassificação foi:

Havendo dúvidas sobre a eficácia do objeto ofertado pela licitante OKEY-MED

DISTRIBUIDORA, solicitamos a apresentação de AMOSTRA, conforme previsão legal e

editalícia. O prazo se encerrou ontem, dia 29/03, sem encaminhamento da mesma.

Reabrimos a sessão de hoje, como previsto e informado, e requisitamos informações sobre

o envio e a comprovação, pelo qual restou silente a licitante. Assim sendo, mantendo o

mesmo critério para todos os licitantes, não há outra ação possível senão a de

DESCLASSIFICAR a referida proposta.

No dia 09/04/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata:

DEPOIS DE CONFIRMADA A HABILITAÇÃO DA PROPONENTE E EXAMINADA PELO
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PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOlO A ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE MELHOR

PREÇO, QUANTO AO OBJETO, BEM COMO QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PREÇO

APRESENTADO COM OS PRATICADOS NO MERCADO O PREGOEIRO DIANTE DA

NECESSIDADE DE ADjUDICAÇÃO NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL, REALIZA A

ADjUDICAÇÃO, PORÉM NA MODALIDADE SRP TAL ATO NÃO É NECESSÁRIO POlS

TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO FUTURA.

Diante do registro de intenção do representante ADRIANA SIMOES DE OLIVEIRA da

empresa LICIMASTER DISTRIB DE MEDIC E PROD MEDICO-HOSPITAL no lote (l) -
TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19), em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para

apresentação formal das razões e contra razões do recurso.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos, Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andarnentSLdQ_Q[jjcesso.

. " \
RY..S!L .A-\/ANDERLE1

Prego jrp a disputa
, ' l

LIVIA MARIA" FIM MENDES

Autoridade Competente

. . r/,Ç 'X LL'J

ALLANA FRANC'INE RÕCHA DE SANTANA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:
02.248.312/0001-44 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA - EPP
02.421.679/0001-18 DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

18.224.182/0001-40 HOSPMED COMERCIO EIRELI
20.001.049/0001-76 LICIMASTER DISTRIB DE MEDIC E PROD MEDICO-HOSPITAL
17.720.941/0001-00 MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRE
11.311.773/0001-05 OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP

27.325.768/0001-91 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI
10.577.266/0001-55 ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI

09.006.864/0001-95 STARLAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

11.308.834/0001-85 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

09/04/2021 Página 7 de 7



Cjj'j4
,

7

%p
=_=

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021
,

à ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

l FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. l

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAçÃO
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MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI

CNPJ n° 20.001.M9/0001-76

ADRIANA SIMOES DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
13/1 0/1965, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n" 373.336.745-68, CARTEIRA DE
IDENTIDADE n° 03045 l IOBO, órgão expedidor SSP - BA, residente e domieiliado(a)
no(a) RUA RODRIGO ARGOLLO, 351, APARTAMENTO 402 EDF DOM
MANOEL, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA, CEP 41940220, BRASIL.

Titular da Empresa
DISTRIBUIDORA
EIRELI, registrada
29600 106882, com
Salvador, BA, CEP
Juridica/MF sob o
termos da Lei n°
seguintes:

fndividual de Responsabilidade Limiwda de nome LICIMASTER
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR

nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE ri°
sede Rua Mariazumba, 192, Galpao 07, Granjas Rumis Pre. Vargas
4 1.230-080, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa

n" 20.001.049/OOOl-76, delibera e ajusta a presente alteração, nos
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte
endereço sito à RIJA DA INDONESIA. SOO, GALPAO 8, GRANJAS RURAIS
PRESIDENTE VARGAS. SALVADOR. BA, CEP 41.230-020.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$
l .500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e
integralizado neste ato, pelo titular, com parte do saldo da conta Lucros Acumulados.

DA ADMINISTRAçÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá a ADRIANA SIMOES
DE OLIVEIRA com os poderes e atribuiçÕes de administrador, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUS ULA QUARTA. O(S) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei. que
não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude
dc condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

Reg: 818O000087478O
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a CNPJ n" 20.001.049/0001-76

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direiros e
obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR - BAHIA.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

ADRIANA SIMOES DE OLIVEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em
' - l3/10/1965, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF/MF n° 373.336.745-68, CARTEIRA

DE IDENTIDADE n° 03045 l 1080, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA
. PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA RODRIGO ARGOLLO, 351,
" APTO 402 EDIF DOM MANOEL, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA. CEP

4 1.940-220, BRASIL.

€)

A titular da empresa que gira sob a denominação social de LICIMA STER
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR
EIRELI, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta
Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29600106882, com sede RUA DA
INDONESIA, SOO, GALPAO 8, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR,
BA. CEP 4 1.230-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF
sob o n° 2O.OOL049/0001-76, delibera ajustar a presente consolidação contratual. nos
termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas

segui rites:

l" — A empresa gira sob o nome empresarial LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI .

2" — A empresa tem a sua sede na RUA DA INDONESIA, 500, GALPAO 8, GRANJAS

RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR. BA. CEP 41.230-020.

3' - o objeto da empresa é:

r

Reg: 8 1800000874780
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CNPJ n" 20.001.049/0001-76

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USOS
HUMANO E PRODUTOS DA FLORA MEDICINAL; COMERCIO ATACADISTA
DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DQM1CILIAR;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso MEDICO,
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, PARTES E PECAS;
COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
PARA uso ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS; COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO ATACADISTA
DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS
DIETETICOS; REPRESENTACOES DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS
ODONTO-MED1CO-HOSPITALAR; TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS.
EXCETO DE PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAIS; ALUGUEL
DE EQUIPAMENTOS CIEN TIFICOS, M EDICOS E HOS PITA LA RES SEM

' - OPERADOR; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SEM
MANIPULACAO DE FORMULAS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS,

. PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA
" DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; IMPORTAçÃO, EXPORTAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMAC.EUTICOS; COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁT1CA;
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS
E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL:
DEPOSITO DE MERCADORIAS DE TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS
E GUARDA-MÓVEIS; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE
CARGA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO; SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS;
ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGURO, DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
E DOS PLANOS DE SAÚDE; ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO

EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA;
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO; TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE
APOlO À GESTÃO DE SAÚDE..

CNAE FISCAL

4644-3/01 - comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso h umano
4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e
materiais odo n to-médico-hospitalares

L"
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' CNPJ n" 20.00l.O49/0001-76

4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional
5211-7/99 - depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis
5250-8/04 - organização logística do transporte de carua
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de com putador
c usto mizáveis
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
6463-8/00 - ou trás sociedades de participação, exceto hold ings
6629-1/00 - atividades auxiliares dos segu ros, da previdência complementar e dos
pIanos de saúde não especificadas anteriormente
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão em presa rial, exceto consultoria
técnica específica
7739-0/02 - aluguel de equ ipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem
operador
8292-0/00 - envasamento e empacota mento sob contrato

" F 8599-6/04 - treina mento em desenvolvimento profissional e gerencial

4930-2/01 - transporte rodoviário de ca rga, exceto produtos perigosos e mudanças,
· municipal
" 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4772-5,/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfuma ria e de h igiene
pessoal
4637-1/99 - comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não
especificados anteriormen te
4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4645-1/01 - comércio atacadista de instrumen tos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645-1/02 - comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4645-1/03 - comércio atacadista de produtos odontológicos
4646-0/01 - comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfu maria
4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4751-2/01 - comércio varejistu especializado em equipamentos e su primentos de

informática
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
fõ rmulas
8660-7/00 - atividades de apoio à gestão de saúde K7
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CNPJ n" 20.001.049/0001-76

4' - O capital social é de RS 1.500.000,00 (Um milhão e Quinhentos mil reais),
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, de responsabilidade do

titular.

5' — A empresa iniciou suas atividades em 02 de abril de 2014 e seu prazo de duração é

por tempo in detê rminado.

6" — A responsabilidade do titular é restrita ao valor total do capital.

7" - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade regisrrada

8' - A administração da empresa caberá isoladamente a ADRIANA SIMÕES DE
OLIVEIRA, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e
extra.judicial podcndo praticar todos os atos comprccndidos no objeto, semprc de
interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial,

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A titular poderá de fixar uma retirada mensal a
titulo de "Pró-Labore", observando as ciisposições regulamentares pertinentes.

PARÁGRA FO SEGUNDO: A titular poderá constituir procurador, devendo ser
especificado no instrumento os atos e operações que poderão ser praticados, bem

coino o prazo de duração. '

9" - Ao término de cada exercício social, em 3 l de dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros

ou perdas apurados.

10" — A empresa poderá a qualquer tempo abrir ou fechar lilial Cl)) qualquer parte do

1crritórlo nacional, mediante alteração contratual.

ll" - Falecido ou interditado o titular, a empresa se dissolverá e o valor de seus haveres
será apurado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução,

vcrificada em balanço especialmente levantado.

12" — A titular declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a
administração da crnprcsa, por lei especial, ou em virtude de condenação crimina), ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
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acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar. de prevaricação, peita ou suborno,

concussão, peculato, OLl contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo. fé

pública, ou a propriedade.

13' — Fica eleito O foro da comarca de Salvador-BA para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes do contrato social,

SALVADOR - BAHIA, 20 de setembro de 201&
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Certifico o Registro sob o n' 97799301 em 10/10/2018

Protocolo 188231757 de 28/09/2018
Nome da empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI NIRE 29
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUM ENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 135420360445247
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI

PROTOCOLO 188231757 - 28/09/2018

ATO 002 - ALTERAÇÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

ÈIRE 29600106882

NPJ 20A)LO49/0001-76
pertifico o registro em 10/10/2018

EVENTOS
951 -CONSÕüMCAÕ de contrato/estatuto arquivamento: 97799301
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HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral
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junta Comercial do Estado da Bahia 10/10/2018

Certifico o Registro sob q n° 97799301 em 10/10/2018
Protocolo 188231757 de 28/09/2018Nome da empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI NIRE 2è
Este documento pode ser verificàdo em http://regin.juceb.ba.gov.b[/AUTENT|CACAODOCUMENTOS/AUTENT|CACAO.asPx

Chancela 135420360445247
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2018
por Hélio Portela Ramos - Sècretário Geral
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

Av, Epitáoo Pessoa, 1145 Bairro dos Eslaçkjs 58030-00, joão pessoa PB
Tel- 183) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

http:/N~Lazev0ck)bas|o$.not.br
E-mail' cartc]rK©atevedobaslos.rlot.bf

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. vàlbec Azevêdo de Miranda Cavalçanti, Ofiàal do Prkneiro Regtstrg Civil de Nascimentos e Óbitos e privativo de Casamentos. Interdições e Tutdas com atribubçào de autenbcar e reconhecer firmas Qa
Comarca de joão Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em vmtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, d documento em ariem identificado individlja!mentg em cada Código de AuteMicação Digital' ou na referida sequência, foi auterNcadcj de acoado com as L0gEslaçõe$
e normas vigentes".

DECLARO amã que. para garaMir transparência e segurança jurídica de todos os atos onundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, instituído pela da Lei N' 10,132. de 06 de novembro de
2013, & aplicação obrigatória de um Selo CKgitd de FiscaIização Extrajudiàd em todos os 8éos de notas e registro, c»mçxMo de um cócSgo Único (por exemçsb: Selo Digital: ABC12345-XIX2) e dessa foma, cada
autenticação processada pela nçjs&8 Serventia pode ser vehhcada coMrmada tantas vezes quanto for necessário através do sute do Tribunal de justiça do Èstackj da Paraíba, end«eça
ht|p$://¢orTegedcmaAjpb.jus.br/s~igpta|/

A autenticação digital do documento faz PKjvà de que, na Data e hora em que da foi realizada, a empresa LICIMASTER DISTRIBU)DORA DE MEDFCAMENTOS E PRODUTOS MEWCO-HOSPITALAR LTDA -
EPP Unha pQssic de um documento çiom as mesmas caradehs¢ic&$ que bran reproduzidas na cópia autenticada, senda da empresa LIC1MASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP a responsabilidade, única b exdusNa, pela kkmádade do documento apresentado a este Cartório,

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06108/2020 16:16:52 (hora |Qçal) através do sistema de autenticação dighaldo Cartónçi Azgv'%o Bastos. de acordo com o Art. 1", 10' seus §§ 1° e 2" da MP 2200Q001, exmo
também, q documento eletrünico autentrç%ç) contendo o CertMcado Digital do btular do Cartório Azevêdo Bastos, pnderá ser sohcitado dketameMe a emçicesa LJCIMASTER DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA . EPP ou ao Cartário pelo endereça de e-mail aLFterltca@aze¥edobaskjs.not.br

Para informações mais d!etdhadá3 deste ato, acesse o $1fê e informe o Código de Consuüa dgsta Deciaração-

C A consuha desta Declaração esWá disponNcK em nosso site.

'CódigO de Autenticação Digital: 56501510180927470834-1 56501510180927470834-7
"Legislaçõe& Wgentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Foderal n" 10.406/2002 1\Aedw Prwisória n' 2200/2001, Lei Foderd n' 13.105/2015, Lei Estadual rf 8.721/2008. Lei Estadual n° 10.132/2013 0 Provimonto
CGJ N" 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DK3ITAL
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06/0812020 https://api.autdigita|.azevedobastos.not.br/dec|aracao/56502012171557420747

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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

húp://vvww. atwedobastas.not.br
E-mil: cartcMo@azevedobastw.not,br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. VáINr Azevbdo de Miranda Cavakanü, Qhcial do Primeiro Regtsho CAvil de Nascimentos e Óbõtos e privativo de Casamen(os, lntetdiçôes e Tutdas c:om atribwção de autenticar e reconhècêr fimas da
Comarca de João Pessoa CaMal do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, em

DECLARA para us dovidos fins de direito que, o documento em anexo identifkado indMdualmente em cada C'6dgci de Autentiçaçào Chgdal' Ou na referida sequência FcN autenticado de âçXMÜO com as Legidações
e norrrmí vigentesl

DECLARO atnda qua. para garantic transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba. foi inslttulclo pela da Lei N" 10.132, de 06 de membro de
2013. a apÈicação otágdóna de um Seto Digital de Rscajizaçào Exl'ajuchád em KudOS as atos de notas e 'egisérü, compcmo de um código único (poe exempk): Sdo Digital" ABC ¶2345-X1X2) e dessa forma. cada
autenlkaaçàô processada pela t'lO8Sà Serventia pode ser verificada confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba. endereço
https://corregedoria.Ijpb.jus.bdseb-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que eta foi reakzada, a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA -
EPP tinha posse de um documento com as mesmas catacMsticas que foram rgproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICIMASTER DISTR1BUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP a responsabitidade, Única e exdusiva, pela idoneidade do documento awesentado a eme Cartório.

Esta DECLARAÇÃO Foi emitida em 06/0&/2020 15:51:54 (hora local) através cíq sistema autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de &cxxúq com o Art, r, 10' e seus §§ 1° e da MP 2200/2001, como
também, o docümemo eletrônm autenticado oçmfendo q Cerúhcado Digital do tttular do Cartório Azevèdo Bastos, poderá ser sol©tado diretamente a empresa LJCIMASTER DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA . EPP ou ao Carló& pe'b endereço de e-mail autmi¢a@azevedoba$to$.not.br

Fara informações mais detalhadas deste ato, acesse o sÂte ht!N'//a«dHiW|.azW®QbaSt%-nQÉ-N e informe o cóaigo de Consulta dÊrStã ~araçãô.

A consulta desla Declaração oswà disponível em nosso site,
CV 'Código de Autenticação Digital: 56502012171557420747-1

'Legiálações Vigentes: Lei Federal n° 8,935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisórh ri" 220CV2001. Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n" 8.721/2008, Lei Estadual n' 10.132/2013 e Provimento
CGJ N" 003/2Of4.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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CnL63

Licimaste l'

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRQCURAÇÃO

OUTORGANTE

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, atuante no ramo de distribuição de medicamentos
hospitalares, estabelecido na Rua Da ldonesia, N° 500 - Granjas Rurais Rurais Presidente Vargas,
Galpão 8 - CEP: 41230-020 - Salvador - Estado da Bahia, devidamente cadastrada no CNPJ/M F sob
o n, 20,001.049/0001-76, deste ato representado pela Sócia Administrativa Sra. ADRIANA SIMÕES

DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da Cédula de Identidade sob o n. 03.045,110-80 SSP/BA e CPF sob

n, 373,336 745-68 SSP/BA residente e domiciliado em Salvador, Estado da Bahia.

OUTORGADO

C HALERSON RANYERE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, brasileiro, representante comercial, casado,

residente e domiciliado na Rua Altamiro Luz Conceição, SIN QD 5 LOTE 2,Portão - Cep 42713-350
Lauro de Freitas, Estado da Bahia, e portador da cédulâ de identidade sob o n° RG 097i6261-20
e CPF sob O n. 019,187.795-62

PODERES: O outorgante confere ao outorgado limitados poderes, notadamente nomeia como seu
procurador, para representá-lo, diante de pessoas de direito público e especialmente, para fins de
Licitações Públicas de quaisquer tipos, podendo para tanto, dar lances, retirar e assinar empenhos,
recorrer a resultados, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, representá-lo perante os
cartórios, prestar informações, interpor recursos bem como desistir da interposição dos mesmos, assinar
contratos, assinar propostas, assinar declarações, àutentiçar documentos e tudo o mais que se fizer
necessário praticar para o bom andamento do presente mandato, poderes nos processos licitatórm.
Fica expressamente estabelecido que a presente procuração SÓ poderá ser utilizada para a finalidade
supracitada, e é outorgada pelo prazo de 360 (Trezentos e sèssenta) dias a partir da data de sua

assinatura. u

Salvador, 06 de janeiro de 2021.

C l
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Adriana Simões de Oliveira uf.,i '~1 :'"'"":'.""=" '.92':±'"°"
LICIMASTER Distribuidora de Medicamentos e "" ' econheço por sememança(s) flMâ(sj
Produtos Médico-Hospitalar Eireli, í" riana simqes de oliveira. -- F . . q ·' ' "
CNPJ: 20.001.049/0001-76 I',! ' , aneiro de 2C21:Z E é da Verdodé
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Rua da Indonésia n.500, Galpão 08 - Granjas Rurás Presidente Vargas- CEP: 41,230-020 - Salvador/ BA.

Fone: (71) 3035-9700 CG C: 20.0Cl1.049/Õ001-76 - Insc.Estadual: 116,051.998
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cLl54
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

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

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

,g=,í,
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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 hrmas 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 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 Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei n° 10.132, de 06 de nwembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fscalização Extrajudicial em todos os atos de
"otas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa

"mentia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba, endereço
ttps://corregedotia.tjpb.jus.br/selo-digitaV

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram
reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICIMASTER DISTRIBU1DORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
- EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/01/2021 17:18:40 (hora local) através cíd sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certihcado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALAR LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticâ@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse d site ,h,t,tps://autdigital,azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'CÓdigo de Autenticação Digital: 56500701210000688939-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8,935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n' 2200/2001, Lei Federal n' 13,105/2015, Lei Estadual n'
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

' 0®05b1d7µfd94f057f2d69Ee6&05b9e2efe5348971bc9aM7a8683d6e4a3489aeb0119faa62179c30cb290cm01b7eaa39ee561a794a6B87e87fa8610c76
75be3930765f553975cOb140bbf0863
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OA:3G
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

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

http://www.azevedobastos, not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos,r1ot,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...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N° 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:/korregedoha.tjpb.jus.br/selo-digitaI/.

l
4autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE

EDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram
reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
- EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP assumiu, nos
termos do artigo 8", §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3", inciso X, da Lei Federal n' 13.874/2019 e o artigo 2"-A da Lei Federal
12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos fÍsicos, garantindo perante este Cartório e terceiros. a sua autoria e
integridade,

De acordo com o disposto no artigo 2'-A, §7°, da Lei Federal n" 12.682/2012, q documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04103/2021 16:04:38 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com q Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2' da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALAR LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o
site https://autdigitaLazevedobastosnot.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 56500403215812254145-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935194, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n°
8,721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N" 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.
C, CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf394657fe0b647cb00075ca0b131d006ad2b2f5c839b6b08mdb4dc2fbd5cb785bb4364505844a63003afd6e8e2a3ce67

5be3930765f553975cOb140bbfO863
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18/1212018 Receita Federal do Brasil O J5A-

0 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIçÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO '^'^"EABERTURA
20.001.049/0001-76 02/04/2014
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI J

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

"""" DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ÊCONÔM|CA PRINCK'ÂÍ
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.18-4-02 · Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

Yww 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO " NÚMERO COMPLEMENTO

R DA INDONESIA 500 GALPAO 8

CEP "" BAJRRO/D!STRITO MUNICÍPiO " UF

41.230-020 j GRANJAS RURAIS PRESIDENTE SALVADOR BA
VARGAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

VIRGINIA@ASSECON.CNT.BR (71) 3293-5752

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

C SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 02104/2014 é?

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS1"RAL

SITUAçÃO ESPECIAL DATA DA SITUAçÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 18/12/2018 às 13:18:47 (data e hora de Brasilia). Página: 1/2

.... _Solicitacao.asp 1/2



18/12/2018 Recata Federal do Brasil Oja58

0 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

N'M'RO D' 'N"R'ÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÃO '"'^ "' ^'"""
20.001.049/0001-76 02/04/2014
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SEQJNDÁRIAS

66.29-140 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos pIanos de saúde não especificadas

anteriormente
70.20-440 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
82.92-0-00 - Envasamento e empacotamento sob contrato
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

C DIGO E DESCRI O DA NATUREZA JUR DICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO NÚMERO CÕMPLEMENTO

R DA INDONESIA 500 GALPAO B

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNiCÍPlO UF
C 41.230-020 GRANJAS RURAIS PRESIDENTE SALVADOR BA

VARGAS

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

VIRGINIA@ASSECON.CNT.BR (71) 3293-5752

ENJ E FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAçAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 02/04/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

"Situaç/\o especial data da situação especial
*****~

É"

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 18/12/2018 às 13:18:47 (data e hora de Brasi|ia)! Página: 2/2

hHp:/~.eceita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/CNPj/çnpjevdCnPjeva_Sdicitacao.asp 2/2



02/01/2019 Consulta ao Cadastro CJ Aef)

TRIBUTOS E CONSUL-TA$ : CDNSUL.TR RO CADASTRO

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dadosdaempresa

Identificação

CNPj: 20.001.049/0001-76 Inscrição
Estadual: 116.051.998 NO

Razão Social: LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO
HOSPITALAR EIRELI

Nome Fa ntasia:

Natureza JurÍdicã: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA - EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

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

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

C

Endereço

Logradouro: RUA DA INDONESIA

Número: 500

Bairro/Distrito: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS

Município: SALVADOR

Telefone: (71) 32935752

Referência: PRÓXIMO A DEPOSITO GRUPO PETROPOL1S

Complemento: GALPAO 8

CEP: 41230-020

UF: BA

E-mail: virginia@assecon .CNT. br

Locãlização: ZONA URBANA

Situação do DTE: CREDENCIADO

Situação da Conta: ATIVA

Domicilio Tributário Eletrônico - DTE

Data do Credenciamento: 2 2/12/20 15

Data da Criação da Conta: 22/12/2015

€

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 02/04/2014

Atividade Econômica Principal: L2
4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade EconÔmica Secundária

4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospita|ares

4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormènte

4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais Pàrà uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumana

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e

peças
47512Oi - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930202 - Trarisporte rodoviário de carga, êxceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e

internacional

5211799 - Depósitos de mercadorias pará terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

5250804 - Organização logística do transporte de carga

https://wwwsefàz.ba8ov.br/$cripts/cadastro/cadastroBa/re$ljh.asP
1/2



02/01/2019 Consulta ao Cadastm

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

QA 673

6463800 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

6629100 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas
e nteriormente

7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica

7739002 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

8292000 - Envasamento e empacotamento sob contrato

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8660700 - Atividades de ápoto à gestão de saúde

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO Data desta Situação Cadastral: 10/08/2018

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA DA INDONESIA

Referênci a:

Bairro: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS

Município: SALVADOR

Complemento: GALPAO 8

Número: 500

CEP: 41230020

UF: BA

informações do Contador

Classificação CRC: Profissional CRC: 11182 -BA

Nome: URAQUITAN DE MELO PINTO

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional CRC:

Nome:

Endereço

Endereço: RUA DOMINGOS BARBOSA DE ARAUjO EDIF PETROPOLIS SALA 302

Número: 305 Bairro: CENTRO Município: FEIRA DE SANTANA

Referencia: CEP: 44001216

Telefone: (75) 32211650 Celular: O Fax: O

Tipo CRC: Originam

Tipo CRC: Originario

UF: BA

E-mail:

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

pelo Fisco

Data da COnsulta: 02/01/2019
ú"

""©

https://www.sefaz.ba ,gov.b[/scnpts/cadastm/mdastroBa/resu|t,asP
2/2
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"""' '"'., PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
K

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA7$,

., g COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2021

RAZÃO SOCIAL: LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

MEDICO HOSPITALAR EIRELI
NOME FANTASIA:

CNPJ, 20.001.049/0001-76

CGA: 488.542/001-01

ENDEREÇO: Rua da Indonésia, 500 - GALPAO 8 - GRANJAS RURAIS PRESIDENTE
VARGAS

NATUREZA jURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

(de Nat.Empresária)

ATIVIDADES CNAE DATA INÍCIO
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 4644-3/01 02/04/2014
humano
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 4649-4/08 09/12/2014
conservação domiciliar
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4646-0/02 09/12/2014

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso 4645-1/01 09/12/2014
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de 4646-0/01 09/12/2014
perfumaria
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos 4930-2/01 09/12/2014

e mudanças, municipal
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 4664-8/00 09/12/2014
equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes
Comércio atacadista de produtos odontológicos 4645-1/03 09/12/2014

Aluguel de equipamentos científicos, médicos e 7739-0/02 09/12/2014

hospitalares, sem operador
Comércio atacadista de produtos alimentícbs em geral 4639-7/01 09/12/2014

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Dehnitivo

DATA DAINSCRIÇÃO: 02/04/2014 DATA DE IMPRESSÃO: 27/0112021

CÓDIGO DE CONTROLE: 154A5708FEA5F53F1803F337290A86A3

A autenticidade dsste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://wwwsefaz,salvador.ba.gov,br), através do código de conlrde acima



,, j l GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
éIs:, l' SECRETARIA DA FAZENDA

: ,"':' ^è
y

Emissão: 02/02/202 ] 17:1 l

Odc3,9.

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

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

Certidão N°: 20210482098

RAZÃO SOCIAL

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALt

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

€) 116.051.998 20.001.049/0001-76

Fica certihcado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima

identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à

presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS

299130.0003/18-0 - 2a lnsUDISTRlBUICAO 299130.0004/18-6 - la Inst/DILIGENCjA

299 130.0005/18-2 - 2a Jnst/julgado 600000.0480/20-0 - IniciaL/PARCELAMENTO

600000 0481/20-6 - IniciaI/PARCELAMENTO 850000.0504/20-9 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.1648/20-4 - lnicial/PARCELAMENTO 850000.4420/19-0 - IniciaUPARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscriOs na

Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da

Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 02/02/2021, conforme Portaria n' 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua

emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS

C, FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

ú'

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

;AÁ de l RelCertidaoEspecial.rpt



04/03/2021 Certidão Negativa de Débitos CLLG,3 '
I

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição Municipal: 488.542/001-01
CNPj: 20.001.049/0001-76

Contribuinte:

© Endereço:

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO
HOSPITALAR EIRELI

Rua da Indonésia, N" 500
GALPAO 8
GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS
41.230-020

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3°, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 07:58:10 horas do dia 04/03/202 l.
Válida até dia 02/06/2021.

Código de controle da certidão: 6D73.51B4.2D16.EDF1.FC71.A399.088B.O275

,é"

j

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://wwwsefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando

o código de controle acima.

http$://servicD$web.sefaz.sa|vador.ba.gDv.br/$i$tema/çertidao_negativa/servicos_certidão_negativa_form.asp 1/1
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e MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

C

C

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

Nome: LICIMASTER DISTRIBUiijORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO
HOSPITALAR EIRELI
CNPj: 20.001.049/0001-76

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:28:17 do dia 17/01/2021 <hora e data de Brasília".
Válida até 16/07/2021.
Código de controle da certidão: 0524.170E.239C.3895 F7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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04/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

0

C

CAIXA
CAIXA ECONÔMFCA FEDERAL.

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 20.001,049/0001-76

Razão Social: licimaster distribuidora de medicamentos e produtos med

Endereço: rua mariazumba 192 galpao 07 l granjas rurais pres l salvador l
BA l 41230-080

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 Serviço - FGTS.

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

Validade:25/02/2021 a 26/03/2021

Certificação Número: 2021022502081593275792

Informação obtida em 04/03/2021 08:35:21 Ú7

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://consu|ta-crfmaixa.gov.br/wnsu|tacn/pagedçonsu|taEmpmamsf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
jUSTIçA DO TRABALHO

Págiría l de ]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO

HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPj: 20.001.049/0001-76

Certidão n°: 2532483/2021

Expedição: 22/01/2021, às 14:52:16

Validade: 20/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

D Certifica-se que LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS e PRODUTOS
MEDICO hospitalar eireli (MATRIZ e FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o

n" 20.001.049/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.brl.

Certidão emitida gratuitamente. Ú7

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.

r)1"lvi.dazz e .s : criclz@ : s t: . j Liz , j;; r
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO €JW

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6 '

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

. " '")' já' )': ')'!2 {i9," . ,,,,,,)',3 TERMO'DE ABERTURA i,,,',:' '"): ':... 1.µ.: ·:"" :

Nome Empresarial licimaster dist de medicamentos e prod

NIRE 29600106882

CNPJ 20.001,049/0001-76

Oúmero de Ordem ' 6

Natureza do Livro Livro Diário

Município salvador

Data do arquivamento dos atos 02/04/2014
constitutivos

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

Data de encerramento do exercício social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo 17783

digital

"TERMO DE ENCERRAMENTO
':g:

: ' . q . . · : :1:.

:': X

g"
k

i

?
n ., ç:'c: ', -· ' :. k' 'cm ·— ,' .. ' ' ';- '"mm:ams"r' · ' -" 'M" m r.m:m&

l

S

6ome Empresarial

Natureza do Livro

LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD

Livro Diário

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

6

17783

01/01/2019

Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8,683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador Página 1 de 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 7.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAçÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAçÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ

29600106882 20.001.049/0001-76

NOME EMPRESARIAL

LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAçÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO )

\4w µv'c. Diário . . ___ ,. .. . 01/01/.?019 a 31_/,1_2/2019 __ .

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário

. . . ... l 6!lDENTIFICAçÃO DO ARQUIVO (HASH)

A8.79.BD,CC.FD.88,ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F,57.26.FF.5F

ESTE LIVRO FOl ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N° SÉRIE DO
QUALIFICAÇAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVELLEGAL

Pessoa jurídica (e-CNPj ou e-Pj)

contabilista

Contador/Contabilista Responsável
pelo Termo de Verificação para Fins

C de Substituição da ECD

LICIMAS1 ER
DlSTR1BUIDORA DE

20001049000176 MEDICAMENTOS E
PRODUT:

20001049000176

26216256572 URAQUITAN DE MELOPINTO:26216256572

26216256572 URAQUITAN DE MELOPINTO:26216256572

247032574038459570 12/06/2020 a
8 12/06/2021

Sim

128749404484255440 29/03/2019 a Não
9 29/03/2022

128749404484255440 29/03/2019 a
9 29/03/2022

NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet

A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C. pelo Agente Receptor SERPRO
E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3 em 05/08/2020 às 08:17:44

47.A2.9B.C8.AE.E1.88.32
42.48.85.F4.E8.83.20.F5

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

Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n' 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da

Lei Complementar n" 1247/2014. 97
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS e prod

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO RS 6,850.220,41 RS 8.945.697,26

ATIVO CIRCULANTE RS 6,449,322,89 R$ 7.346.700,06

DISPONIVEL RS 573.525,91 RS 372.115,69

CAIXA RS 135.201,41 RS 1.200,44

CAIXA GERAL R$ 134,183,05 RS 0,00

FUNDO FIXO DE CAIXA R$ 1.018,36 RS 1.200,44

BANCOS CONTA MOVIMENTO RS 71,049,80 RS 223.395,23
C BANCO DO BRASIL RS 4,000,36 R$ 0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO BRADESCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 698-9

(-) BNB 615-4

BANCO ITAU S.A

APLICAçÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ

IMEDIATA
POUPANçA NA CAIXA ECONOMICA

FEDERAL

(-) INVEST FACIL BRADESCO

(-) APLICACAO SANTANDER

BRADESCO APLICACOES EM PAPEIS

CAIXA ECONOMINCA APLICACAO

BNB 2 418-6

CLIENTES

C DUPLICATAS A RECEBER

(-) ALCLIN HOSPITAL DE OLHOS ANDRE
LAVIGNE LTDA

AMG POLICLINICA E LABORATORIO
LTDA

ANALISA-LAB.DE ANALISES CLINICAS
LTDA-ME

ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAS

ASSOCIACAO E PROTECAO A
MATERNIDADE E A INFANCIA

BAHIA HOME CARE SERVICOS
MEDICOS DOMICILIARES LTDA

BASE SERVIçOS MEDICOS LTDA ME

BIOSERV SERVICO DE BIO IMAGEM

RS 39.277,99 R$813,12

R$ 10,00 R$ 0,00

R$ 53.337,68 R$ 3.023,60

R$ (25.576,23) RS 195.522,05

R$ 0,00 RS 24.036,46

R$ 367.274,70 R$ 147.520,02

RS 12.629,22 RS 0,00

R$ (19.772,00) R$ 0,00

R$ (16.992,41) RS 0,00

R$ 22.335,89 RS 0,00

R$ 256.689,12 RS 147.520,02

R$ 112.384,88 RS 0,00

RS 3 843.488,49 R$ 4.278.294,05

R$ 3,843.488,49 R$ 4.278.294,05

R$ (774.209,19) R$ (774.209,19)

R$ 8.561,08 R$ 8.561,08

RS 1,089.423,80 R$ 1.089.423,80

R$ 754,85 R$ 754,85

RS 17.136,77 RS 17.136,77

RS 423,20 RS 1.720,00

RS 1.251,50 RS 1.251,50

RS 478,95 RS 478,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C,E7.7F,A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. F

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

Versão 7.0.6 do Visualizador Página 1 de 12
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BALANçO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/1212019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descriçãp ' Nota saldo Iniciai Saldo Final

CDI CLINICA DIAGNOSTICOS POR '
IMAGEM LTDA R$ 732,25 RS 732,25

CENTRO BAHIANO DE GASTRO-
HEPATOLOGIA E ENDOS. SIS RS 377,30 R$ 377,30

CENTRO DE MEDICINA HUMANA SIC
LTDA RS 1.420,00 RS 1.420,00

CENTRO DE MEDICINA HUMANA SIC
LTDA- ME R$ 9.723,11 RS 9,723,11

CENTRO DE PESQUISA E ASSIST. EM
REPRODUCAO HUMANA RS 935,00 R$ 935,00

€y CENTRO MEDICO SANTA BARBARA
LTDA -ME R$ 1.670,08 R$ 1.670,08

CLIENTES DIVERSOS RS 2.865.707,09 RS 3.294,615,85

CLIMOS CLINICA MEDICA
ODONTOLOGICA SANTANA LTDA EP R$ 517,63 RS 517,63

CLINICA ANGELO BALTHAZAR E
HOSPITAL DIA LTDA RS 790,00 R$ 790,00

CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA
LTDA RS 319,50 RS 319,50

CLINICA DELFIN VILLAS DIAGNOSTICOS
POR IMAGEM LTDA R$ 302,36 R$ 302,36

CLINICA MEDICA ABAETE LTDA R$ 75,00 R$ 75,00

CLINICA MEDICA BASTOS
PORTOCARRERO LTDA RS 671,16 R$ 671,16

CLINICA ORTOPEDICA E
TRAUMATOLOGICA SIA R$ 6.030,46 R$ 6.030,46

CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA R$ 12.600,00 RS 12.600,00

CLISUR CLIN SUBURBANA E DE
URGENCIA LTDA RS 1.452,43 RS 1,452,43

COMPLEXO HOSPITAL PROF EDGARD
SANTOS DA UFBA RS 28.919,34 RS 28.919,34

CONG DAS IRMAS FRAN HOSPIT DA
IMACULADA CONCEICAO RS 9,841,81 R$ 9.841,81

€y DMA DIAGNOSTICOS MEDICOS
AVANCANDOS LTDA-ME R$ 1.943,93 R$ 1.943,93

ELO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
GESTAO LTDA - ME R$ 24.380,17 RS 24.380,17

FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA R$ 600,68 R$ 600,68

FUNDAÇÃO BAHIANA DE
INFECTOLOGIA RS 6.000,00 RS 6.000,00

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-
HOSPITAL GERAL DE CAMAÇARI R$ 90,620,00 RS 90.620,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -SANTO
ANTONIO DE JESUS R$ 2.068,00 R$ 2,068,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATU RS 0,00 RS 4.600,00

HBA SIA ASSISTENCIA MEDICA E
HOSPITALAR RS 435,00 RS 435,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. jç7

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

Versão 7.0.6 do Visualizador Página 2 de 12
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BALANçO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER dist de MEDICAMENTOS e prod

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final
HOSPITAL AEROPORTO LTDA RS 1,633,82 R$ 1.633,82

HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA

HOSPITAL VIDA SIS LTDA

ICON- INSTITUTO CONQUISTENSE DE
ONCOLOGIA LTDA

INSTITUTO BRASILEIRO DE
DESENVOLVIMENTO ADM HOSPI

INSTITUTO BRASILEIRO DE
DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS

€y INSTITUTO BRASILEIRO DE

DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS
INSTITUTO BRASILEIRO DE

DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE
DESENVOLVIMENTO DA ADMINIS

INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA
BAHIA LTDA

INSTITUTO DE ASSISTENCIAA SAUDE E
PROMOCAO SOCIAL

INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO JGH

INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAçÃO IGH

INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZAÇAO IGH CAPIM GROSSO

INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE
LTDA

INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS -
IFF

INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS -
IFF

INSTITUTO GERIR

C INSTITUTO HYGIA SAUDE E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INTERDENTAL PROD. E EQUIP,
ODONTOLOGICOS EIRELI-ME

INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
AMPARO A PESQUISA, TE

IOLANDA MARIA DA CONCEICAO

RS 29,107,40 RS 29,107,40

RS 964,00 RS 964,00

RS 46,319,60 RS 46.319,60

RS 14.603,20 RS 14.603,20

R$ 6,133,31 R$ 6.133,31

R$ 3,512,59 RS 3.512,59

R$ 10.975,10 RS 10.975,10

R$15.130,14 R$15.130,14

RS 739,00 R$ 739,00

R$ 4 251,30 R$ 4.251,30

R$ 4,866,84 RS 4.866,84

R$ 13.106,75 R$ 13.106,75

RS 913,40 RS 913,40

R$ 1.197,39 R$1.197,39

R$ 5.716,85 R$ 5.716,85

R$ 20.317,32 R$ 20.317,32

R$ 54.793,86 RS 54.793,86

R$ 69.186,16 RS 69.186,16

R$ 848,34 R$ 848,34

RS 2.519,42 R$ 2.519,42

R$ 305,50 RS 305,50

R$ 1.724,81 R$ 1.724,81

RS 307,32 R$ 307,32

R$ 1.568,92 RS 1.568,92

R$ 3.961,25 RS 3.961,25

RS 18.423,75 RS 18.423,75

LABORATORIO VENTURA LTDA -EPP

LABVILAS-LABORATORIO DE ANALISES
CLlNICASEIRELI-LT

LIFE CENTER CLINICA MEDICA SIS EPP

LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A
MORTALIDADE INFANTIL

LIGA BAHIANA CONTRA CANCER

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46,5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANçO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/1212019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

MEDICINA ESPECIALIZADA HOSPITAL
DIA LTDA ME R$ 1.496,33 R$ 1.496,33

MEDYCAMENTHA PRODUTOS
ONCOLOGICOS E HOSP.LTDA RS 5,760,00 RS 5.760,00

MINERAL MINEIROS DA BAHIA LTDA

MONTE TABOR CENTRO ITALO
BRASILEIRO DE PROMOCAO

NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA
HOSPITALAR

ONCOBAHIA SERVICOS MEDICO HOSP
C DE ONCOLOGIA LTDA

PET HANYMALES COMERCIO E
SERVICOS VETERINARIOS LTD

POLICLINICA DO CANELA LTDA

POLICLINICA SANTO INACIO
SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PRODAL SAÚDE SIA

PROMATER POLICLINICA E
MATERNIDADE SOCIEDADE SIMPL

PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT

PROMEDICA PATRIMONIAL SIA

QLVX - SAUDE EXTRA-HOSPITALAR
LTDA - EPP

REAL SOC PORTUGUESA DE
BENEFICENCIA 16 SETEMBRO

RETINA OFTALMOLOGISTAS
ASSOCIADOS LTDA- EPP

RPK-HOSPITAL MED VETERINARIA
LTDA-ME

SAMES SERVICO DE ASSISTENCIA
MEDICA DE SALVADOR LT

SANTA CASA DE MISERICORDIA - FEIRA
C DZ SANTANA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DA
BAHIA- HOSP REG CATU

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
SANTO ANTONIO DE JES

SCMI-SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE ITABUNA

(-) SETE CENTRAL DE ESTERILIZACAO
LTDA - EPP

SMPSl SOC MED PARA PROMOCAO DA
SAUDE INTEGRAL SC L

SOCIALIZA EMPREENDIMENTOS E
SERV.E MANUNTENCAO LTD

SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL
ALIANCA

RS 1.213,69 R$1.213,69

R$ 4,642,25 R$ 4.642,25

RS 7.286,66 R$ 7.286,66

R$ 11.000,00 RS 11.000,00

R$ 303,11 R$ 303,11

R$ 2.477,51 RS 2.477,51

R$ 14.993,11 RS 14.993,11

RS 4,347,02 RS 4.347,02

R$ 651,00 RS 651,00

RS 6.363,56 R$ 6.363,56

RS 3.149,40 RS 3,149,40

RS 2.249,54 R$ 2.249,54

R$ 2.371,50 RS 2.371,50

RS 300,00 R$ 300,00

R$ 719,46 R$ 719,46

R$ 540,00 R$ 540,00

RS 82.000,00 R$ 82.000,00

RS 2.312,40 RS 2.312,40

RS 1,596,00 R$ 1,596,00

R$ 9.955,00 R$ 9.955,00

R$ (90.627,83) RS (90.627,83)

RS 2.246,16 RS 2.246,16

RS 3.476,61 RS 3.476,61

RS 2.364,12 RS 2.364,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8,79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F,A0.8C,7F,57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. g7
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BALANçO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST de MEDICAMENTOS e PROD

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

L__
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

SOMED SOCORROS MEDICOS SOC
SIMPLES LTDA RS 387,00 RS 387,00

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA
DE TRABALHO MEDICA RS 22,300,00 RS 22.300,00

VITALMED SERVICO DE EMERGENCIA
MEDICA LTDA R$ 684,60 RS 684,60

(-) INSTITUTO BRASILEIRO DE
DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSP R$ (5.278,00) R$ (5.278,00)

(-) INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS -
IFF R$ (622,90) R$ (622,90)

(-) NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA
Qy HOSPITALAR LTDA R$ (1.952.36) RS (1.952,36)

(-) CLINICA SANTA HELENALTDA RS (297,05) RS (297,05)

OUTROS CRÉDITOS R$ 15.175,26 R$ 5.642,45

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 0,00 RS 2.288,45

SANVAL DISTRIBUIDORA RS 0,00 RS 2.288,45

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00 RS 3.354,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO RS 0,00 RS 3.354,00

ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO RS 0,00 R$ 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$15.175,26 R$ 0,00

ICMS A RECUPERAR RS 0,00 R$ 0,00

IRRF A RECUPERAR R$ 676,12 RS 0,00

IMPOSTOS RETIDOSNF VENDA ORGAO R$ 14.499,14 RS 0,00

ESTOQUE

M ERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS

ESTOQUE DE MERCADORIA

€,, (-) MERCADORIAS PARA REVENDA

VALORES EM CONSORCIOS

VALORES EM CONSORCIOS

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMÓVEIS

PREDIOS E BENFEITORIAS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 2.017.133,23 R$ 2,690,647,87

R$ 1.955,713,75 R$ 2,690.647,87

R$ 2.064.681,99 R$ 2.690.647,87

R$ (108.968,24) RS 0,00

R$ 61,419,48 RS 0,00

RS 61.419,48 RS 0,00

RS 400.897,52 R$ 1.598.997,20

RS 400.897,52 RS 1.598.997,20

RS 108,000,00 R$ 108,000,00

RS 108,000,00 RS 108.000,00

R$ 75.493,46 RS 75.493,46

RS 75.493,46 RS 75.493,46

R$14.911,13 R$ 14.911,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. O
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST de MEDICAMENTOS E PROD

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro. 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS R$14.911,13 RS 14.911,13

VEÍCULOS RS 204.303,50 RS 1.452.492,93

VEÍCULOS

(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT, E
EXAUS. ACUMUL

(-)(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS

PASSIVO

C PASSIVO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

FORNECEDORES

ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ANTONIO JOSE MEHMERI FILHO(SF
PAPEIS)

ATACADAO DO PAPEL EIRELI

BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

DEJAMARO IND. W COM. DE PROD.
MED. LTA

DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP

ECOLACRE ETIQUETAS E ROTULOS
LTDA

ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS
LTDA

C, FERREIRA COSTA CIA. LTDA

R$ 204.303,50 RS 1.452.492,93

R$ (1.810,57) R$ (51.900,32)

R$ (1.810,57) RS (51.900,32)

RS 6.850.220,41 RS 8.945.697,26

RS 2.529.678,39 RS 5.304.185,30

RS 0,00 RS 1,122,450,87

RS 0,00 RS 1.122,450,87

RS 0,00 RS 1.122.450,87

RS 702.157,85 RS 1.917.670,49

RS 702.157,85 R$ 1.917.670,49

RS 0,00 R$ 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

RS 0,00 RS 0,00 l

RS 0,00 R$ 0,00

(-) FORN ECEDOR MODELO

FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA

INSTITUTO BIOCHIMICO IND
FARMACEUTICA LTDA

JALLES MACHADO SÁ

KASMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO

LTDA ME

KOLPLAST C l SA

MAQHIN SOLUCOES TECNOLOGIAS
LTDA ME

MARDAM IND. E COM. DE PROD. DE
HIGIENE LTDA

RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

R$ (3.577.201,19) RS 1.917,670,49

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED,9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF,5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANçO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST de MEDICAMENTOS e prod

. Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76i Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

MEDICONE PROjETOS E SOLUÇÕES
PARAA INDUSTRIA E A SAUDE LTDA RS 0,00 R$ 0,00

MOMENTA FARMACEUTICA LTDA RS 0,00 R$ 0,00

NEVE PREMIUM INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA

NEWPROV PRODUTOS PARA
LABORATORIO R$ 0,00 RS 0,00

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

C POLI TAPE IND. E COM. DE FITAS

POLIPOR INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA EPP

POOLTEX IND COM PROD MEDICOS
HOSP EIIRELI EPP

SOLQUIMICA IND. QUIMICA E
FARMACEUTICA EIRELE-ME

NATULAB LABORATORIO S.A

TECELAGEM MINASREY LTDA

KOP DO BRASIL INDUSTRIAS

· FARMACEUTICAS LTDA
(-) CS MED PRODUTOS

ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
LTDA

SALDANHA RODRIGUES LTDA

(-) MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA

CCPMED DIST. EIRELE-ME

LEGRAND PHARMA IND, FARM. LTDA

PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA
S,A.

SUPERMED COM. E IMP. PROD. MED. E
CV HOSPIT. LTDA

CRISTALIA PROD QUIMICOS
FARMACEUTICICOS

LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE
PRODUTOS

ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO
DOMICILIAR LTDA

DESCARPACK DESCARTÁVEIS DO
BRASIL LTDA

LABOR IMPORT COMERCIAL
IMPORTADORA EXPORTADORA LTD

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

THEODORO F. SOBRAL E CIA LTDA

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

RS 0,00 R$ 0,00

RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

R$ 9.558.22 R$ 0,00

R$ 24,866,44 R$ 0,00

R$ 5.868,20 RS 0,00

RS (2.482,28) RS 0,00

R$ 68.384,50 RS 0,00

R$ (2.320,00) RS 0,00

R$ 4.160,96 RS 0,00

RS 2.843,35 RS 0,00

RS 95,174,21) R$ 0,00

R$ 21.393,72 RS 0,00

RS 400,644,28 R$ 0,00

RS 29.025,59 RS 0,00

R$ 243,80 RS 0,00

R$ 67,312,81 RS 0,00

R$ 32.477.71 RS 0,00

R$ 871,599,76 RS 0,00

R$ 391,50 RS 0,00

R$ 250.322,44 R$ 0,00

Este documento é parle integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD,CC.FD.88.ED,9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57,26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. K7
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD
ÊPeríodo da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001 .049/0001-76 l

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

_ _-__.-_____
Descrição

SANTISA LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO S.A

MISSNER E MISSNER LTDA

KASVI IMP. E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS P/LABOR.LTDA

NJ PLASTICOS IND. COM. DE PROD. PI
LABORATÓRIOS LT

ASPEN PHARMA INDUSTRIA
FARMACEUTICA LTDA

LABORCLIN PRODUTOS PARA
C LABORATORIOS LTDA

WAMA PRODUTOS PARA
LABORATORIO LTDA

UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA
NACIONAL SIA

THEOTO S A INDUSTRIA E COMERCIO

PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA

HYPOFARMA INSTITUTO DE
HYPODERMIA E FARMACIA LTDA

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A

GEOLAB IN DUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA

GELO GEL COMÉRCIO DE GELO
REUTILIZAVEL LTDA

FLAMAGEL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA- ME

EUROIMMUN BRASIL MEDICINA
DIAGNOSTICA LTDA

1Ç EUROFARMA(SP) LABORATORIOS S.A

EMS SIA

DISTRIBUIDORA BRASIL COML.PROD
MED HOSP. LTDA

CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO

CIRURGICA FERNANDES

· C.MAT,C1R.HO.SO,LTDA
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Nota Saldo Inicial Saldo Final

CELER BIOTECNOLOGIA SIA

TEXTILSAN INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

RS 43 813,61 RS 0,00

RS 20,668,20 RS 0,00

RS 1.323,76 RS 0,00

RS 15.453,00 RS 0,00

RS 107.459,69 R$ 0,00

R$ 26.089,67 R$ 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

RS 223,249,98 RS 0,00

RS 1,556,63 RS 0,00

R$ 233,10 RS 0,00

R$ 21,250,00 RS 0,00

R$ 73,291,50 RS 0,00

RS 120,505,46 R$ 0,00

RS 164,101,76 RS 0,00

R$19 745,50 RS 0,00

R$ 1,007,55 RS 0,00

R$ 4,141,00 RS 0,00

R$ 4,072,75 R$ 0.00

R$ 428.375,76 R$ 0,00

R$ 132.962,84 R$ 0,00

RS 1.917,17 RS 0,00

R$ 14.652,36 RS 0,00

R$ 62,862,73 R$ 0,00

RS 266.744,40 R$ 0,00

R$ 13.563,96 RS 0,00

R$ 7 440,00 RS 0,00

RS 6,551,50 RS 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD,CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD

, Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76
Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

. L
Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

TECMEDICA HOSPITALAR LTDA

RIOQUIMICA S.A

PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA

PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

NOVAFARMA INSDÚSTRIA
FARMACEUTICA LTDA

NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Ç MIDFARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA

MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD
HOSP LTDA

JEANE SOUZA MELO DE OLIVEIRA

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES
SIA

H. W. COMÉRCIO DE MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

GERMED FARMACEUTICA LTDA

ELETRICA ITAIGARA LTDA

ECO DIAGNOSTICA LTDA ME FILIAL

DIPA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA
PACHECO LTDA

DELL COMPUTADORES DO BRASIL
LTDA

CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

LTDA

RXL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

NATHALYA ERS IND. E COM. DE PROD.
DE HIGIENE E LIMP LTDA

W., MW DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELLI

MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT
LTDA

MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA

(-) LUFARMA DISTRIBUIDORA FARMAC

LTDA

(-) LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

HARYON IND E COM DE FRALDAS E
COSMETICOS LTDA

(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
SIMOES FILHO

FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE
PAPEIS LTDA

FARMACE IND. QUIMICO-

RS 15.573,90 RS 0,00

RS 25.575,36 RS 0,00

RS 6.534,57 RS 0,00

R$ 11.867,25 RS 0,00

R$ 121.943,35 RS 0,00

RS 13.906.40 RS 0,00

RS 8.874,00 R$ 0,00

RS 73.349,53 R$ 0,00

R$ 2.976,06 RS 0,00

RS 7.691,68 RS 0,00

R$ 2.646,78 R$ 0,00

R$ 3.182,70 R$ 0,00

RS 8.400,00 RS 0,00

R$ 1.110,00 RS 0.00

R$ 255,24 RS 0,00

RS 11.406,50 R$ 0,00

RS 53.214,24 R$ 0,00

R$ 2.011,31 RS 0,00

RS 2.355,00 RS 0,00

R$ 2.042,40 R$ 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

RS (1.176,40) RS 0,00

R$ (191,51) RS 0,00

RS 11.987,26 RS 0,00

R$ (22,334,80) RS 0.00

R$ 8.987,21 RS 0,00

R$ 32.392,00 RS 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001 .049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6
i Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA

AMERICA MEDICAL LTDA RS 54,304,40 RS 0,00

VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO R$ 0,00 RS 0,00
LTDA

PLENA INDUSTRIA DE FRALDAS EIRELI RS 77.280,00 RS 0,00

NL COMERCIO EXTERIOR LTDA

€y MEDSONDA IND. E COM. DE PRODUTOS
HOSP. DESCARTAVEIS LTDA,

DESCARBOX DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA

DEJAMARO DISTRIBUIçÃO E LOGISTICA
EIRELI

CREMER SA

B4 MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA

SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ORTOFIBRAS CONFECÇÕES LTDA-ME

RITA LUCIA DA SILVA

REBELLO'S LOCACOES E PROMOCOES
EIRELI

SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA
LTDA

DM CLIMATIZACAO COM E SERV DE
CONDICIONADORES DE AR

M GOOD LIMA HIGIENIZACAO LTDA

STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSP
LTDA

€ NOVA QUIMICA FARMACEUTICA SIA

FIRSTLAB IND, IMP. EXP. PRODUTOS
LABORATORIAS LTDA

SUL SOLUCOES SERV E TREINAM EM
INFORMAT LTDA ME

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A

RECOLHER

ICMS A RECOLHER

ISS A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

RS 36.879,82 R$ 0,00

R$ 35.956,80 R$ 0,00

RS 6.200,00 RS 0,00

RS 1.658,91 RS 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

RS 0,00 RS 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

R$ 1.461.618,07 RS 2.118.278,89

R$ 1.461.618,07 R$ 2.118.278,89

R$ 383.413,16 RS 57.201,38

R$ 2.883,17 RS 0,00

R$ 940,766,06 R$ 103.369,06

R$ 93,036,68 RS 58.676,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. r

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

Versão 7.0.6 do Visualizador Página 10 de 12
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BALANçO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS e PROD

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6 i

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

_J

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final
IRRF A RECOLHER

PIS A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

PCC RETIDO A RECOLHER

ISS RETIDO A RECOLHER

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A
RECOLHER

içj CONTRIBUIçÃO SINDICAL A RECOLHER

ICMS ANTECIPADO A RECOLHER

ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A
RECOLHER
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E

PREVIDENCIÁRIA

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

OBRIGAçÕES SOCIAIS

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

IRRF SI FOLHA A RECOLHER

PROVISÕES

PROVISÕES PARA FÉRIAS

INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS

FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Ty ADIANTAMENTOS A CLIENTES

CONTAS A PAGAR

CONTAS NAO IDENTIFICADAS

ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

(-) ECO SYSTEM ETIQUETAS ADESIVAS

(-) POST IT GRAFICA LAURO DE
FREITAS

(-) YB SERVIÇOS COMERCIO E
ADMINISTRACAO LTDA

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

RS 21,00 R$ 0,00

RS 5.243,56 R$ 0,00

RS 24.201,06 R$ 0,00

R$ 65,10 R$ 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

RS 4.989,82 R$ 1.899.032,12

RS 254,40 R$ 0,00

RS 848,48 RS 0,00

R$ 5.895,58 RS 0,00

R$ 38.742,02 RS 145.785,05

R$ 23.082,63 RS 41,701,87

RS 23.082,63 RS 41.701,87

RS 15,659,39 RS 29.283,61

RS 11.063,96 R$ 22.487,60

R$ 3.173,19 R$ 6.796,01

RS 1,422,24 RS 0,00

RS 0,00 RS 74.799,57

RS 0,00 RS 74.799,57

RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

RS 327,160,45 R$ 0,00

RS 259.082,71 R$ 0,00

RS 68.077,74 R$ 0,00

RS 70,328,97 R$ 0,00

RS 265,88 R$ 0,00

RS (592,04) RS 0,00

R$ (1.678,67) RS 0,00

RS (246,40) RS 0,00

R$ 720.749,78 RS 1.963.005,31

RS 720.749,78 RS 1,963.005,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. ÓLí7

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

Versão 7.0.6 do Visualizador Página 11 de 12
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BALANçO PATRIMONIAL

Entidade: LICIMASTER DIST de MEDICAMENTOS e PROD

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

FINANCIAMENTOS

DIVERSOS

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

PARCELAMENTO PERT /1RPJ E CSSL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO
© CAPITAL SOCIAL

RESERVAS

RESERVAS DE CAPITAL

DEPOSITO P/FUTURO AUMENTO DE
CAPITAL

LUCROS OU PREjUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

LUCRO ACUMULADO DO EXERC|C|O

RS 584,733,32 R$ 1.963.005,31

R$ 584.733,32 RS 1.963.005,31

RS 136.016,46 RS 0,00

R$ 136.016,46 RS 0,00

RS 3,599.792,24 RS 1.678.506,65

RS 500.000,00 RS 1.500.000,00

R$ 500.000,00 RS 1.500.000,00

R$ 500.000,00 RS 1.500.000,00

R$ 445.262,02 RS 0,00

R$ 445.262,02 RS 0,00

R$ 445.262.02 RS 0,00

RS 2.654.530,22 RS 178.506,65

RS 2,654.530,22 RS 178.506,65

RS 2.654,530,22 R$ 178.506,65

R$ 0,00 R$ 0,00

q.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8.79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. F

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

Versão 7.0.6 do Visualizador Página 12 de 12
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
a=

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS e PROD
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6

, Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

, m ' . ., .. '·', .
".'g:W'%'

Descriçao Nota. Sâldo antehor Saldo atual

RECEITA BRUTA R$ 11,582.532,18 RS 20.052.539,47

VENDA DE MERCADORIAS R$ 11 ,582.532,18 R$ 20.047.939,47

SERVIÇOS PRESTADOS

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE
MERCADORIAS

(-) 1CMS

(-) COFINS

€y (-)PlS

(-) SUBSTITUIçÃO TRIBUTÁRIA

(-) CUSTOS

(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL -
ST

RS 0,00 RS 4 600,00

R$ (720.809,80) R$ (392,429,30)

RS (561.059.59) R$ (392,429,30)

RS (126.958,27) RS 0,00

R$ (22,851,06) R$ 0,00

R$ (4.951,06) RS 0,00

R$ (4.989,82) R$ 0,00

R$ (9.267.752,03) RS (16.285.905.56)

R$ (799.147,32) R$ (2.633.457,18)

R$ 6.313,86 RS (0,00)

RS 0,00 R$ 15.313,29

RS (9.462.768,88) R$ (14.856.545,50)

R$ 987.850,31 RS 1.188.783,83

R$ 1.593.970,35 R$ 3.374.204,61

R$ 1.593.970,35 RS 3.374.204,61

R$ (440.628,94) R$ (2.853.169,00)

RS (10.430,76) R$ (583.364.19)

RS (0,00) RS (57.623,32)

RS (0,00) RS (14.809,43)

RS (0.00) RS (4.420,61)

RS (9.530,76) RS (13.125,77)

RS (900,00) RS (0,00)

R$ (0,00) R$ (493.385,06)

R$ (430,198,18) R$ (2.269.804,81)

R$ (1,000,00) RS (0.00)

RS (0,00) R$ (504.393,57)

RS (0,00) R$ (120.938,23)

RS (0,00) RS (17.607,54)

R$ (0,00) RS (68.635,61)

R$ (0,00) R$ (180.329,89)

RS (0,00) RS (73.818,05)

(-) BONIFICAÇÃO

(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS

(-) COMPRAS

CONTA REQUISICOES

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS COM VENDAS

(-) FÉRIAS

(-) INSS

(-) FGTS

(-) BONIFICAÇÃO CONCEDIDA
€) (-) FRETES E CARRETOS

(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) INTERNET

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS

(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES

(-) 13° SALÁRIO

(-) FÉRIAS

(-) INSS

(-) FGTS

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ,çç7
A8.79,BD.CC.FD,88.ED.9B.F2.46.5C.E7.7F.A0.8C.7F.57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador Página 1 de 2
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DEMONSTRAçÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LICIMASTER DIST DE MEDICAMENTOS E PROD
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPj: 20.001.049/0001-76

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição Nota """í','j,t,,, , , ' Saldo anterior Saldo atual

(-) INDENIZAÇÕES E AVISO
PRÉVIO R$ (0,00) R$ (17.817,65)

(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E
SOCIAL

l-) VALE TRANSPORTE

(-) TAXAS DIVERSAS

(-) TELEFONE

(-) SEGUROS

(-) OUTRAS DESPESAS
€y ADMINISTRATIVAS

(-) MULTA DE TRÂNSITO

(-) DESPESAS NAO
|DENT|F|CADAS/CONTABILIZAVE|S

(-) DESPESAS BANCARIAS

(-)1OF

(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS
E FINANCIAMENTOS

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(-) PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) PROVISAO IRPJ E CSLL

(-) PROVISÃO PARA O IMPOSTO

RS (0,00) R$ (22.573,64)

RS (0,00) RS (41.227,31)

RS (0,00) R$ (211.836,81)

R$ (628,00) RS (0.00)

R$ 143,34 RS (0.00)

RS (0.00) R$ (597.565,68)

R$ (0,00) R$ (3.244,11)

RS (428.238,65) RS (0,00)

R$ (269,43) R$ (0.00)

R$ (205,44) RS (0,00)

R$ (0,00) R$ (409.816,72)

R$ (0,00) RS 106.038,07

R$ 0,00 RS 106.038,07

R$ 1.153.341,41 RS 627.073,68

R$ 1.153.341,41 R$ 627.073,68

R$ (785.275,91) R$ (587.881,34)

R$ (785.275,91) RS (0,00)

RS (0,00) R$ (373.868,52)

R$ (0,00) R$ (214.012,82)

R$ 368.065,50 R$ 39.192,34

DE RENDA
(-) PROVISÃO PARA

CQNTRIBUIÇÃO SOCIAL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

C

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
A8,79.BD.CC.FD.88.ED.9B.F2.46.5C.E7,7F.A0.8C.7F,57.26.FF.5F-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

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

Versão 7.0.6 do Visualizador Página 2 de 2
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02/02/2021

CONSELHO REGIONAL DE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

qj

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

IDENTIFICAçÃO DO REGISTRO

NOME,.... .,.,. . ... : URAQUITAN DE MELO PINTO
REGISTRO........., : BA-011182/0-8
CATEGORIA...,.... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.,....,.............. : 262,162.565-72

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

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto rio Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 02/02/2021 as 16:46:52.
Válido até: 31/03/2021.
Código de Controle: 339245.

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

C

1/1
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02/03/2021 004765004
PC1DERJUDiClÁRIO

TRIBUNAL DE jUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃOESTADUAL

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

C

CERTIDÃO N': 004765004 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(hHp://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 02/03/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS. portador do CNPj: 20.001.049/0001-76,
estabelecida na RUA INDONÉSIA, N° 500, GALPÃO 08 - GRANJAS RURAIS, PRESIDENTE VARGAS, CEP:

41230"020, Salvador - BA. ****"***"*"******"**"*"*'"'*""****""*'*'***"***"*""***"******"**'"***********"*"************

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado elou 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, terça-feira, 2 de março de 2021.

0

F

004765004
PEDIDO N°: ll III l ll I



07/05/2019 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária Cass

Consultas l Funcionamento de Empresa Nacional l Resultado l Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

C

Razão Social

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA- EPP

CNPJ

20.001 .049/0001-76
Endereço completo

RUA DA INDONESIA N° 500 - GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS CEP: 41.230-020 - SALVADOR/BA
Telefone

(71) 9618-0050

Responsável Técnico

LAYANE CARNEIRO OLIVEIRA

Responsável Legal

ADRIANA SIMÕES DE OLIVEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro N"

8.1 1.625-0 (0321W6WYOM8W)

Data do Cadastro

01/02/2015
Situação

. Ativa
N° do Processo

C
25351.027430/201 5-03

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades l CIasses

Armazenar

" Correlatos

j

)

G

,1

i

?
>

í

Distribuir

" Correlatos
E°

Expedir

" Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de
Solicitante Vigentes Publicação

Nenhum reRistro encontrado
https://consu|tas.anvisa.gov,br/#/empresas/empresas/q/25351027430201503/?cnpj=200010490001 76

Vencimento do

Certificado

1/2
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07/05/2019 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação

Vigentes

Data de Vencimento do

Publicação Certificado

Nenhum registro encontrado

: Voltar '

C)

O

6'"

hKps://cQnsu|tas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351027430201503/?mPj=20001u9000176 2/2



07/0512019 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária CW3+

Consultas l Funcionamento de Empresa Nacional l Resultado l Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

C

Razão Social

LICIMASTER DISTRlBUlDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA- EPP

CNPJ

20.001.049/0001-76

Endereço Completo

RUA DA INDONESIA N° 500 - GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS CEP: 41.230-020 - SALVADOR/BA

Telefone

(71) 9618-0050 '

Responsável Técnico

LAYANE CARNEIRO OLIVEIRA )

Responsável Legal )

~ lADRIANA SIMOES DE OLIVEIRA '
È

Dados do Cadastro

C

Cadastro N°

8.1 1 .625-0 (0321W6WYOM8W)
Data do Cadastro

01/02/2015
Situação

Ativa

N" do Processo

25351 .027430/201 5-03

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades l CIasses

Armazenar

" Correlatos

Distribuir

° Correlatos

Expedir

" Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Linhas de Certificação Data de
Solicitante Vigentes publicação

Nenhum reRistro encontrado
https://consultas.anvisa ,gov.br/#/empresas/empresas/q/2535 102743020 1 503/?cnpj=20001049000 1 76

Vencimento do

Certificado

1/2



07/05/2019 oÀmConsultas - Agênciã Nacional de Vigdância Sanitária

~

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação

Vigentes

Data de Vencimento do

Publicação Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

qj

C
,..-^7

D "

https://consu|tas.anvisa.gov.br/#/empresa$/empresas/q/25351027430201503/?cnPj=20001049000176 2/2
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,.-""" """"'""·. PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
? >,

j;' : SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

í í COORDENADORIA DE CADASTRO
Yí P

L"
4

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2021

RAZÃO SOCIAL: LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO

HOSPITALAR EIRELI

NOME FANTASIA:

CGA: 488.542/001-01 CNPj: 20.001.049/0001-76
ENDEREÇO: Rua da Indonésia, 500, GALPAO 8 - GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS

NATU REZA JU RÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat.Empresária)
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S) CNAE DATA INÍCIO

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4644-3/01 02/04/2014

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 4649-4/08 09/12/2014
domiciliar
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 4646-0/02 09/12/2014

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 4645-1/01 09/12/2014
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 4646-0/01 09/12/2014

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 4930-2/01 09/12/2014
mudanças, municipal

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para 4664-8/00 09/12/2014

uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Comércio atacadista de produtos odontológicos 4645-1/03 09/12/2014

Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem 7739-0/02 09/12/2014

operador

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4639-7/01 09/12/2014

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios 4637-1/99 09/12/2014

não especificados anteriormente

Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 4618-4/02 09/12/2014

materiais odonto-médico-hospitalares

Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/02 09/12/2014

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4773-3/00 14/08/2015

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de 4772-5/00 14/08/2015

higiene pessoal

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 4771-7/01 14/08/2015

fórmulas

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de 4751-2/01 05/12/2016

informática
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e 4930-2/02 05/12/2016
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e 5211-7/99 05/12/2016

guarda-móveis
Organização |ogistica do transporte de carga 5250-8/04 05/12/2016 çç7

6202-3/00 05/12/2016Desenvolvimento e hcenctamento de programas de computador

customizáveis
Consultoria em tecnologia da informação 6204-0/00 05/12/2016

Outras sociedades de participação, exceto holdings 6463-8/00 05/1212016

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e 6629-1/00 05/12/2016
dos planos de saúde não especificadas anteriormente
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ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2021

RAZÃO SOCIAL: LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO

HOSPITALAR EIRELI

NOME FANTASIA:

CGA: 488.542/001-01 CNPj: 20.001.049/0001-76
ENDEREÇO: Rua da Indonésia, 500, GALPAO 8 - GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS

NATUREZA jURÍDICA: 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Nat,Empresária)

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S) CNAE DATA INÍCIO

Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 7020-4/00 05/12/2016
técnica especifica

Envasamento e empacotamento sob contrato 8292-0/00 05/12/2016

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/04 05/12/2016

Atividades de apoio à gestão de saúde 8660-7/00 05/12/2016

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular N" TVL: 389155 VALIDADE: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 02/04/2014 DATA DE IMPRESSÃO: 04/01/2021

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CÓDIGO DE CONTROLE : AA315E475DA400F97C4447DEE6165D82

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda
(http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

6 "
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+Prefeitura do Salvador
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância da Saúde

SUS Subcoordenação de Vigilância Sanitária

)"

Alvará deSaúde DSPL N°206/2020

VALIDADE - 30/11/2021

PROCESSO - 118499/2020

EXERCÍCIO(s) FlSCAl.(is) - 2020

Razão Social - LICIMASTER distribuidora de MEDICAMENTOS e
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES-EIRELI

0 Nome Fantasia - LICIMASTER

CGA - 488.542/00-01 CNPJ/CPF - 20.001.049/0001-76

Endereço - RUA DA INDONÉSIA,500, GALPÃO 8- GRANJAS RURAIS

PRESIDENTE VARGAS

Responsável Técnico - LAYANE CANEIRO DE OLIVEIRA

N° Conselho -- CRF/BA 10150
ATIVIDADES: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE uso HUMANO,
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso MÉDICO.
HOSPITALAR E LABORATÓRIOS, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS FAR,MACÊUTICOS, COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÂÓ. ESPECÍÊI€ADOS ANTERIORMENTE. AUTORIZADA A l

COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/'98.

'L "àdor, 30 de novembro de 2020

'Af'","í " ác:ordenador (a) lChefe do Setor
" "" y " '1.,1 Msmawra ç mrimtx}

NOTAS:
l. De acordo com a legislação sanitária e disposição regulamentares em vigor. o
embelecimento acima qualificado ectá apto a funcionar. durante o exercício sanitário
descrito
2. Em caso dc infração à legislação viµnte. esta licença sanitária poderá ser suspensa
temporária ou detiniiivamente pela autoridade sanitária.
3. () Alvará de Saúde deverá obrigatoriamente ser fixado em lugar visível ao público nos
estabelecimentos licenciados.
4. O licenciamento dos estabelecimentos su,jeitos à fiscalização do Serviço de Vi2ilància

.Sanitária será revalidado anualmente.
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<3jCi a
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l 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 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 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 Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
"otas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa

' erventia 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/seIo-digitaU

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/1212020 12:44:33 (hora local) através 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, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALAR LTDA - EPP du ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site h.t,tps://autdigital.azevedobastos.not,br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 56500312204977593266-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n°
8.721/2008, Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

D0005b1d734fd94f057f2d69fe6bcO5b3bdc45226e0166202771324ad891f18bae0d43bf9711fde6103a232c8fe54a8d64f3225c667dOa6530b5e41c486415b%
75be3930765f553975cOb140bbf0863

®" ®
.m 'i'
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fConselho
Federçtl de
Farmaei a

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

CADASTRO NO CRF SOB N" REGIONAL VALIDADE

015096 CRF -BNM 31/03/2021

HORÁRIO DE FUNCK)NAMENTO DO ESTABELECMENTO - SEMANA
RAZÃO l DENOMINAÇÃO SOCIAL Seq. (38:30 as 12:30 e das 13:30 as 16.00 /Ter: 08:30 as 12:30 e das 13:30 as 16:00/ Qua: 0&30
LjCIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI a, 12 30 e das t3 30 as 16:00 /Qú£ 0i8 30 as !2:30 e das t3 30 as 16:00/ Sex" 00-30 as 12:30 e

das 13 .30 as 16:00 l

NOME FANTASIA HO O DE FUNCKJNAMENTO [JO ESTABELECIMENTO · SÁBADO
LICIMASTER

NATUREZA DO ESTABELECIMENTO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO - DONWGO
OISTRJBU4DORA DE MEDICAMENTO, INSUMO E 0ROGA(PRIVADAS]

ENOERECO
RUA DA INDONÊSLA SOC) GALPAO 8 CNPJ

2000 104M)CK1176

LOCALIDADE
GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARG CIDADE

Salv àçXjr

FARMACÊUTICO (S) DIRETOR/RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S)'

Seq: 08:30 as 12:30 e m 13 30 as 16:00 l Ter: 08:30 as 12 30 0 das ¶3.30 as 16:00 l
C LAYANE CARNEIRO DE OLIVEIRA 010150 QUA DB 3Q as 12:30 e das 13:30 as 16.00 /Qúí 08 30 as 12:30 e das ¶3:30 as IEÍ CA) l

Sex: 08:30 á9 12:30 e das 13 30 as 16 DOl

.r "

D Ian liveira de Brito
Presidente l CRF-BA

Chave de Segurança : ED084CEC65B365090EA31332167024B8

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito neste
Conselho Regional de Farmácia, atendendo ao artigo 24 da Lei Federal n" 3.820/60 e ao Título IX da Lei Federal

n° 6.360/76.
Tratando-se de farmácia de qualquer natureza, certificamos que está regularizada durante os horários
estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n" 13.021/14.
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EConselho

Federal de
Farmácia

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

Observações:

l - Por infração a qualquer norma relativa à atividade profissional, perderá este documento seu valor,

podendo o Conselho Regional de Farmácia determinar o seu recolhimento.

2 - A baixa de Responsabilidade Técnica (RT) deverá ser comunicada pelo profissional ao Conselho

Regional de Farmácia e à Vigilância Sanitária correspondente.

' 3 - Na baixa de Responsabilidade Técnica (RT) será obrigatória a devolução deste documento ao

Conselho Regional de Farmácia.

Termo dc Devolução:

Ao CRF -

Eu, _ , inscrito(a) neste órgão sob o n"

,, comunico que a partir desta data de demissão i l , deixo de exercer a função

de pelo estabelecimento dc razão social " ,

recolhendo e devolvendo esta CRT para as providências cabíveis do Conselho Regional de Farmácia.

Local Data da Comunica "o Assinatura do Farmacêutico

Declaro, ainda, que deixo esta responsabilidade pelo seguinte motivo:

CÓDIGO DE ÉTICA FARMACÊUTICA

RESOLUçÀCUCFF N' 596/14

Art- 12 - O furmxèutko. durante a em que permanecer inscrita em urn Cmsdho Regmnal de FannãcÁ inçkpenckntewm{e de estar ou

não no cxcrcício efcnva da profissão, dei c:

l.-.)
V - comumcar ao Conselho Rcponal dc Farmácia e N dcmats autnndMks compçtçMcs recusa em sc suhmetçr práhca de atividade

cümrãria à Kr ou ngu]amenio. bem como a &wmcu1açào do ca*ç', fimção ou rmhadas pela necessidade de pmservar (is kgiúmos intermes
da profissão e da wilde:

(..J
XII] - comunicar ao Conse[& RcEio[la] dc Farmácia, cm 5 (CUlCO) dias. o encerramento de seu vínculo prohssiomj dc qualquer natw'ezn.

Lndcpcndcmcmcntc de menção & documentos pelo cmpncµdor",

(,.)
tin, 13 - O farmacêutico deve cumunicar pnevÍamcEltc ao Conselho Regmal dc Farmáaa. pQqr cscnto, o afastameMo éemµMtiò Us atividades

pMissionais pelas qwis detém Fe$pon$abi|ida& têçn« quando não houveroutro farmacêutico que, le»lmçn¢¢, o subslitua.

§ l" - Na hipótese dc afàstamcnko Nr mocim de do¢nç&, acidente pessoal óbito fàmiliar üü por outsu ünpwvisiveL que imquem awhaçào pdu

Umselho Regional dc Farmácia, a cümmk»çào formil e ckmmentada dcverá Qço'mer cm S (çinoo) dias úteis apás lip tMo.
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. C3À"l 5REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 l 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 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 autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, pa rã garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundas da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N" 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

'" '"erventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de jUstiça do Estado da Paraíba, endereço
ps://corregedoria,tjpb.jus.br/seb-digitaI/

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/10/2020 10:04:24 (hora local) através 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, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certihcacb Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALAR LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endêrêço de e-mail aútentica@azevedobastos.not,br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site h.t,tps://autdigim|,azevedobastos.not.br e informe q Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'CÓdigo de Autenticação Digital: 56501510208438702608-1 a 56501510208438702608-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei Estadual n'
8.721/2008, Lei Estadual n' 10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O "eferido é vêrdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

D0005b1d734fd94f057Qd69fe6bc05b12a64f340ee178154c8µae4697efa262038e43b4e0cHba0%1e68789cf53af4abaea6217fcdf02c2085caece222faf675
be3930765f553975cOb140bbf0863
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Ídb $ecrMaha Municipal do Saúdo nm

Coordenação de Amthcla FarmKhlftca '

· 0 wkn' pmw ba gcw t'i ,· 'f'%üw"

Vitória da ConquMa, 19 de 0utubm de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LICIMASTER D1STRIBUiljQRA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA merda no CNPJ
20jj0i,049/0001-76 localizada na Rua Da ldonêsía, N° 500 - Granjas Rurais Ruras
Presidente Varga$, Galpão 8 - CEP: 41230-020 - Salvador/ BA, é fornecedora de
Medicamentos. Material Médico Hospitalar, Matenai e Equipamentos para Laboratónos
Instrumentos para Medição de Tempo. Saneantes e Cosméticos para essa instituição.

S

Ê

§

"

PRODUTOS:

Teste de Covid-19 AG Kit

Declaramos ameia que a empresa cumpriu com todas as conãçôes, especificações e
prazos contratuais dentro do mais alto padrão Técnico e moral, nada constando até a

presente data que a desabone

Ê
l

f

' i

l

Responsável Legal: Halanna Rocha Ferraz

Cargo: Coordenadora de Assistência Farmacêutica

Cpf: 110.665.006-90

Matricula: 24527-0

r

l
d

G , .p

Qc*";:'::' ,: '"; dldomN\6L "iü'cm

" q't"; ,i·k 'U" Ha|an7' R°Sha Ferraz\>u:,jS21'0
'j)jN j Coord. Asststênua Farmacêjuca

/j51(Nbyp_

Rua Rotary Club, 69 - Centro, Vitória dai Conqutm (BA)
CEP. 45 040-000 FONE (77]34?9·7414/FAX' E-mail. cod vitomdaconquistÁ@BmaEÊ.com i
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Digitalizado com CamScanner

? Autenticação Digital Código: 56501910205550324228-1

i,?aÈ; "s? '"a: 1M0/2020 16:10:51

jjp Valor Total do Ato: RS 4,56
Ix. . ' ' < nú-útm Tinn Nnrmal C-

Cartório Azevêdo Bastos' '& ' :Õ Av Presidente Epitácio Pes»oa - ¶145

i 'Q Bairro dos EMado, Jpão PB
O

(83) 3244-5404 - carmo@Movodobà$ros.nQLbr
! :i$



C>1G
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO

PESSOA

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

,..
E-mail: cartorio@azevedobastos, not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel, Válber Azevèdo 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 cíd 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 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 Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N° 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
'erventia 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 documênto faz prova de qua na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LICIMASTER D1STRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram
reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LICIMASTER DISTR1BUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
- E PP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório,

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/10/2020 16:11:51 (hora local) através 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, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular dD
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALAR LTDA . EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not,br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site h!tps://autdigita|.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital,.

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 56501910205550324228-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n°

8.721/2008, Lei Estadual ri' 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29028%2016200e7235a5c6d78145775c99137357cae71bf6d64cdafdc298636258cc648692b8358de761c60dd08e135

675be3930765f553975cOb140bbf0863
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cu'ís
RECEBEMOS DE LICIMASTER DISTRJBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO OS PRODUTOS DA NO l || l || Il Ill l l II l

EMISSÃO: 13/lW2020 DESTINATÁRjO: ®005338 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA

' DATA DE RECEBIMENTO iDENTIFICAÇÀO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 0000.5338 SECRETARIA DE SAUDE PUBLI "N"Ee

Total NF: 480.000,00 N": 21053 SÉRIE: lFOLHA: Ill

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE CONTROLE FISCO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE DOCUMENTO

MEDICAMENTOS E PRODUTO AUXILIAR DA NOTA

l l l l l

RUA DA INDONESIA, 500 FISCAL ELETRÔNICA
GAI.PAO 8 Bairro: GRANJAS RURAIS r_1 CHAVE DE ACESSO

PRESIDENTE VARGAS O - ENTRADA Llj

412304)20 Salvador- BA I -SAÍDA 2920j020M10.4900m763500.1mm10.m0.39l0.2%9
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

Licimaster Fone: (71)3035-9700 N" 21.053 wwwmfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
SÉRIE: 1

FOLHA: Ill Autorizadora
DADOS Da nf«

12920061678$375 - 13/1W2020 13:2$:1$

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

1160519'98 20.001.049/0001-76
DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME l RAZAO SOCIAL CNPj DATA EMISSÃO "

00005338 SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA 34.308.797/0'001-00 13/10/2020
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRJTO CEP DATA DA SAÍDA
RUA ROTARY CLUB, 69 CENTRO 45000-410 13/10/2020
MUNlciPfo FONE l FAX UF INSCRIçÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA l 3 :25:03

'" Vitç)ria da conqujsm_ _L___. ba ISENIQ
NFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

N( M i ,' RA7AO SOCIAL C:PE/CNPj " INSCRIçAU ESTADUAL

ENDERLÇ ) A1RR( ,'L) "l É ' ( ' " EE'

' UF FONE l FAAM UNIC 'ÍPlO

FATURA/DUPLICATAS
21053/1 - 10/11/20 -480000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base DE CALCULO DD ICMS VALOR DO ICMS " BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR lx) ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,OO| 0,00 480.000,00
VALOR DO FRETE " VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00
TRANSP'ORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

: A CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPj/CPFRAMO SOCIAL (KEMITENTE O

.
ENDEREÇO " " l MUNICIPIO UF INSCRIÇ O ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA l NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO Ll(.)ll][)c)
9 _ 0,0000 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS /SERV1ÇOS
t : " ' ' :%1·' ¶ '"-± Y :". k L'r . :7 '--; " S ' F

CÓDIGO ' ' ' ' VALOR BASECALC VAÉOR VMAjR ALÍQ. MÍQ
" FRODUTD DESCRIç ' TOTAL ICMS ICMS m ICMS .m

. NCM/S ' ' ' ' ' ' '
js(i'5 ' ( ) ECO F CXJVID 19 AG ECO TESTE KIT ens TESTES ECO 041 UN 4000NOD 120,(KKK) 0,000("| 4R(L(HM1.1)1') 1).(1(1 (j,|p|} (1,çHl (1,1Hl IJ.lX)

L)]A(;Nomc^ 5102
Mmca: EDD DIANOSTICO

L,,1e· 202007050 -22/'07/2Q21 Qtde: 50.00
Lote- 202007054 - 27K)7/202I Qtde: 125.00
Lote: 202009011 - 24109/202l Qtde: 382$.00

,K

ADOS AD CIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reciamacoes posteriores a
24h, l EMPENHO N 1649/2020 SOLlC. FORNECIEMTNO N 003923/2020

OURQWEB® - WWW.OUROWEB.COM. BR
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' " l UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ,·""
' Instituto de Ciências da Saúde l -,

4Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular '.
4 '
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

~

Atestamos para os devidos fins que a empresa LICIMASTER DlSTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPj:
20.001.049/0001-76 localizada na Rua Da ldonesia, N° 500 - Granjas Rurais Rurais
Presidente Vargas, Galpão 8 - CEP: 41230-020 - Salvadorl BA, é fornecedora de
Medicamentos, Material Médico Hospitalar, Material e Equipamentos para Laboratórios ,
Instrumentos para Medição de Tempo, Saneantes e Cosméticos para essa instituição.

PRODUTOS :

COLETORES DE URINA ADULTO E INFATIL
COLETOR DE PARASITOLOGIA COPROPLUS
LAMINAS E LAMINULAS

Declaramos ainda que a empresa cumpriu com todas as condições, especificações e
prazos contratuais dentro do mais alto padrão Técnico e moral, nada constando até a
presente data que a desabone.

F

{
l

l

riano rreia Rebello
Fa acê ico Bioqu'mico - C F: 1685

-"7

J'
r

D

C

ADRIANO REBELLO
R',RMACÊUTIC0 B10Q1ÀNllC0

CRF N' 16851BA

Av. Reitor Miguel Calmon, sIn - Vale do Canela - CEP 40,110.100 - Salvador - Ba- Brasil
Te(/Fax: 55 071 3235 9682 l Email: (abimuno@labjmuno.orR,br l www-[ablmuno.org&r
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06/08/2020 hups://api.autdigita|.azevedobastos,not.br/dec|aracao/56501312190929310273 Cj8LCX3

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

hl!py/www.azevedobastosmol.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

' · r

O Bd. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Reçµstto Civil de Nascimentos e Omos 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, q doamento em anexo Kentifkado individualmente em cada Códtgo de Autenticação Digital' ou na referida sequência. fã autenticado de aoorüçj com as Legislações
e normas vigentes'.

DECLARO ama que, para garantir bransparênaa e segurança jurídica de todos os atos onundos da aúvidade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foã instituÍdo pela da Lei N" 10,132. de 06 de novembro de
2013, a aplicação obriga~ de um Sebo Hgital de Fscdizaçào Extrajudicial em todos os atos de notas e registro. composto de um cjódbgo único (por exemplo: Selo Digád: 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, eMèfcço
https //corregedona.tjob.jus.b[/*mig|1al/

A autenUcação digital do documento faz prova de que. na data e hora em oue ela foi realizada, b empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDtClj-HOSPITALAR LTDA -
EPP tinha çxjsse de um documento com as mesmas caraclerlsticas que Warn repnxktzidas na cópia autenticada, sendo ck empresa LICIMASTER DlSTRIBUIDORA DE MEDFCAMENTOS E PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva', pela idoneidade do documento apresentado a este Canório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06108/2020 16:21:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Canório Azevêdo Bastos, de acocdo com o Art. 1". 10' e seus §§ 1" e Z' da MP 2200/'2001, como
também, o documento deMÜnico autenticado comendo o Certificado Digital do titular do Car1óno Aze'vêdo Bastos, poderá ser solküado diretamente a emmsa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP ou ao Cartório paô endereço de e-mail autentica@azevedoba$tos-not.br

Para infórmações mais detalhadas deste ato, acesse o site '." e informe o Código de Consulta asta Declaração.

C A consuka desta Dgdaração estará disponivd em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 56501312190929310273-1
'Lmãslações Vigentes: Lei Federd n° 8,935/94. Lei Foderd n' 10.406/2002, Medida Provcona n" 2200/2001, Lei Foderal n' 13,105/2015, Lei Estadual n" 8.721/2008. Lei Estadual n" 10. 132/2013 e Provimento
CGj N" 003/2014.

O referco é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

=5b1d734fdµm57Qd69fe6ba5Wdfm7ab2o143632W424mda2dm@dmb47d57e74m71%e11db6c5fe17af01o5ueM194a23b2fDMd6007e7675be3930765f553975cObf40bbf0863
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Secretaria Municipal de Saúde

IS lnstitutú Nacional de Amparo à Pesquisa, 7ècnologiu e
Inovação na Gestão Pública.

Unidade de Pronto Aiend/mento - Brotas'

Salvador, 15 de Agosto de 2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA

DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
inscrita no CNPj: 20.001.049/0001-76 localizada na Rua Da Idonesia, N° 500 - Granjas

Rurais Rurais Presidente Vargas, Galpão 8 - CEP: 41230-020 - Salvador,' BA, é

fornecedora de Medicamentos, Material Médico Hospitalar, Material e

Equipamentos para Laboratórios , Saneantes e Cosméticos para essa instituição.

PRODUTOS :

· Álcool etílico 70%
· Luva desc. pI procedimento
· Compressa de gase 11 fiod
· Clorexidina degermante 2% 100 ml
· Tira teste glicose

· Ciprofloxacino 400mg inj. bolsa
· Espironolactona com
· Captopril 25 m¥ comp
· Monitor de Glicemia.

Declaramos ainda que a empresa cumpriu com todas as condições, especificações e
prazos contratuais dentro do mais alto padrão técnico e moral, nada constando até a

presente data que a desabone.

C)
Atenciosamente,

' Fabiana Negri
Diretora Administrativa

Fabia ] endes UPA Brotas
Diretora ini tiva A BROTAS
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06/08/2020 https://api.autdigita|.azevedobastos.not.br/dec|aracao/56501508191713550429 <)aÁQÁL

REPUBLICA 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

Ay. Epàáoo pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, joão Pessoa PB
Tel.- (83) 3244-5404 l Fax: (83) 3244-5484

hltp:/mww,azevedQba$m,no(,br
E-mail: carkmo@azevedobasto&not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

Q Bel, Válber Azevêdo de Mkanda Cavakanti, Ofiáal do Primeáro Reystro Civil de Na5amen|os e Ohos e privatm de Casamentos, 1MerchçDes e Tutelas com alnbwçâo de autenticar e reconhecer Mmas da
Comarca de joão Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os dovidos fins de direito que, o documento em anexo kkntificado individualmente em cada Código de Autenticação DigRal' ou na referida sequência, RN autenticado de accxdo com as Legásjações
e normas vigentes',

DECLARO amda que, para garantir transparência e segurança jutidica de todos os atos oriundos da atMdade Notarial e RegistO no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N" 10.132, de 06 de novemtmj de
2013. a apliçação amgmónà de um Selo Digital de Fisçalkaçào Extrajudicial em todos Os atos de nota8 e mgistm, composto de um código único (por exempkj: Sdo Digital" ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada
autenticação processada pela nossa Serventia pode sec verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de justiça do Estado da Paraíba. enderWj
http$://wregedona.4pbju$.bd$ebA%ta|/

A autenticação digital do documento faz prova de que. na dala e hora sm que ela foi realizada, a empresa LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA -
EPP Unha posse de um documento com as mesmas caracter[stiças que (exam repnxiuMas na cópia autenticada, sendú da empresa LICIMASTER D1STR1BUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela klonéidade do documemo apresentado a ese Cartório,

Esta DECLARAÇÃO foi Bmitkja em 06t08/2020 16:23:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do CartOno Azevêdo Bastas. de acordo com o Art. 1", 10' e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como
também, 0 doamento eletrônico autenticado contondo o Cenifcado Digitá do titular do Cartório Azevèdo Bastos, pCKSêtá ser $0ÈiciEadio diretammte a empresa LICIMASTER D($TRÍBU1DORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentjca@azevedoba51os.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site e informe o Cóa'cgo de Consuua desta Deda'ação.

A consdla desta Declaração estará disponívd em nosso site

'Código de Autenticação Digital: 56501508191713550429-1
4w 'Legislações Vigentes: Lei Federal n' 8.935/94, Lei Fodeíal N 10.406/'2002, McdGã Provisoria n' 2200/2001, Lei Federai n' 13,105/2015, Lei Estadual n" 8.721/2008. Lai Estadual n" 10. 132/2013 e Provimento

CGJ N" 003/2014.

O refendo é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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RECEBEMOS DE L1CJMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO OS PRODUTOS DA NO

EMISSÃO: 20/03/2019 DESTINATÁRIO: 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A P l || Il l || l I || ||

|||| Ill l

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIF1CAÇÂO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL D NF-c
Total NF: 8.941.12 N': 10426 SÉRIE: lFOLHA: 1/3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE 'ONTROLE FISCO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DOCUMENTO
DE MEDICAMENTOS E AUXILIAR DII NOTA

l l l l l I l

PRODUTO FISCAL ELETRÔNICA
RUA DA INDONESIA, SOO

GALPAO 8 Bairro: GRANJAS RURAIS PRESIDE chave de ^cesso

41230-020 Salvador- BA O - ENTRADA m 21923202010Z900 0176S500.10ML0104.2610J265.1352

I-SAÍDALicimaster Fone: (71)303$-9700 N" 10.426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

SÉRIE: l www.nfe.fazenda.gov.br/poM ou no site da Sefaz

FOLHA: 1/3 Autorizadora
DADOS DA N Fh

129Õ10Ml57937 - 20/03/2019 14:25:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO
INSCR1ÇÀO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

116051998 20.001.049/0001-76
DESTINATÁR1O/ REMETENTE

NOME1 RAZAO SOCIAL cN'iír" DAÍTiS=õ""
00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PES UISA 11.344.038/0001-06 20/03/2019
ENDEREçO BAIRRQ/DJSTRJTO CEP DATA DA SAÍDA

V PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1856 EDF TK TOWE PITUBA, 41810-012 20/03/2019
FONE/ FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA""'"í"° Salvador (071)3034-7609 BA l 14:21:02

FATURA/DUPLICATAS
10426/1 - 19/04/19 -4470,56 l 10426/2 - 19/0,5,/.1.9±4,7,026_

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo Do icms vn-or do icms " base de calculo do icms st VALOR ix) iCMSST valor ToTÃriji5s produtos "
0,00 0,00 0,OO| 0,00 8.941,12

VALOR [X) FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.941,12

TRANSPORTADOR IVOLUMES TRANSPORTADOS
C DIGO ANNT PLACA LX) VEICULO UF CNPj/CPF

RAZAO SOCIAL O-EMITENTE O

I-DESTI
ENDEREÇO '"" MUNICIPIO UF INSCRIçÂC) ES'I'ADLJAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA "NUMERAçÃO PESO BRUTO PESO LÍQL11X_B
84 _ 0,0000 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIçOS
... ..· — - ' " ' ' '"jq' """"7 r Naldr ,Uq. máqgj' . . . '"" . jij*",j @?'g & '%.1 . ai-u

+
sa.': ·,+5", . unitárd i?e$c [m . ., tçyt8l ecms, tT :;!': .i kms' "an;;'-i

15165 l") AGUÁ PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP ISOFARMA 060 UN 6(K),(KKK) 0,1'5lk (),(KKK1 93,00 D,tm 0,(K) 0,00 om om
30049099 Marca: ISOFARMA 5405

Principio Ativo: AGUA PARA INjEÇÃO

Modelo: 200 ^MP IQ ML
Lote: 8120 I IQ - 05112/2021 Qde: 600.00

15409 ( ) AGUA OXIGENADA 10vol IOQML " 060 UN 2.(K)(l(l 1534(| 0.00(X) 3,q7 0,0() ().00 DÁ) 0,(X) (),()0

30039099 Marca: VJCPHARMA 5405
Modelo: CAIXA C' 12 UNIDADES
Lote: M2440$ - 31/07/2020 Qtde: 2.00

15887 (-) cx)LAGENAsE"ax)RANFENcomRUxoL 0,6U+O,OIG/G CX SO 060 "BNG (,,(MXM) C1,(X)("Nf 54,17 (),()(1 0,00 ¢1,00 (),(N) 0,00
30049099 BIS30G ABBOTT 5405

Marca: ABBOT
Principia Nivo: COLAGENASE" CLORANFENICOL
Loçe: 10$&337 - 3Q/O¢í/2020 Quiê: 6.00

1$162 "(+) GLICOSE A $0% 200 AMP X 10ML ISOFARMA 060 UN 200,0000 0',25$0 0,0000 51,00 O.® 0.00 0,00 om 0,00
30049099 Marca: ISOFARMA 5405

PrinciPb Ativo: GLIQOSE
Modelo: 200 AMP JOML
Lute9o2QO15 -011Ij2/202i CUde 200,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL " VALOR TOTAL DOS SERVIçOS BASE DE CÁLCULO IX) ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " RESERVADO AO FISCO

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamacoes posteriores a
24h. l OC 8406-195473 - UPA FEIRA DE SANTANA SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA CONY. 76194 ANEXO l RICMS/BA

OUROWEB® - WWW.OUROWEB,COM,BR
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ChA:C<4
RECEBEMOS DE LICJMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO OS PRODUTOS DA NO

EMISSÃO: 20103t2019 DESTINATÁRIO: 00002061 1NTS INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A p l l l I

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00002061 LINTS INSTITUTO NACIONAL D NF-c

Total NF: 8.941,12 N": 10426 SÉRIE: l
FOLHA: 2/3

1DENTIF1CAÇAO DO EMITENTE DANFE CONTROLE FISCO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DOCUMENTO

DE MEDICAMENTOS E AUXILIAR DA NOTA l l

PRODUTO FISCAL ELETRÔNICA '
RUA DA INDONESIA, 500

GALPAO 8 Bairro: GRANJAS RURAIS PRESIDE chave de acesso

41230-020 Salvador - BA O - ENTRADA ri 29l9.0320.%l0.4m.ol76.$5®.l®0.01M.2610.]265.]352

Licimaster , I-SAÍDA ,l,
Fone: (7 )3035-9700 N° 10.426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

SÉRIE: l wwwmfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

FOLHA: 213 Autorizadora
DADOS DA NFm

129191004157'937 - 20/03/2019 14:25:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL IK) SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

116051998 20.001.049/0001-76
16764 (-) HIDROXIDO DE ALUMjNjO/ALUMIMAX 100ML SUS ORAL 060 FR $,0000 ZI$6O 0,0000 10,78 0,00 0,00 0,00 om om

30049099 Maim: NATULAB 5405
PrMpb NM: HIDROXIDO DE ALUMINJO
Lotc: 114109 -31112L2Q20 Qtde: 5.00
Numro da FCl: EAi3%DA-9FE7AF$7-8B6$-CAA®$B9lF%

15159 (-) METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL)IOMG/2ML CX 240 AMP 2ML l 060 UN 240,0000 0,3280 0,0000 78,7? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3004904] ISOFAKMA l $405

Marim: ISOFARMA
PrirHpio Ativo: METOCLOPRAMIDA
Moddo: 240 AMP
Lote: 8120439 - 21/12/2020 Qtde: 240.00

16766 l-) OLEO MINERAL/LAXENOL SOL FR 100ML 060 UN 5,omo 2,3770 0.0000 11,89 0,00 0,00 ' 0,00 om O,®
33072090 Marca: NATULAB 5405

Princípb Ativo: OLEO MINERAL
Moddo: FRASCO 100ML
Lute: J5371 -30/06/2Q20 Qtde: $.00

15279 (+) CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML CX Cl 80 060 UN 1600.0000 2.1340 0,0000 3.414,40 0,00 0,00 0,00 0,00 om
30049u99 Marca: FRESENIUS $40$

Prheípio Atim: CLORETO DE SÓDIO
Modelo: IDO ML
Lote: 74NA0296 - l9/12/2020 Qtde: |600.00
N da FCl: 62Fl$mj2cc4677-8m-7986lB2D7F30

15223 (") CÜ>RETO DE SODIO 0,9% 500ML CX ào 060 UN 1200,0000 2,6520 0,(KXX) 3.182,40 om 0,00 O,® 0,00 0,00
30049099 Marca: FRESENIUS $40$

pmcipüj Ativo: cloreto de sódio
Modcb: SOO ML
Lote: 74MM4414 -01/1212020 Qtde: 30.00
Lote: 74NA0020 -Oj/l2/2020 Qt&: ii70.00
Nunmo da FU: BF7B3B40ml346D4-BEA9-$0FDµ8DA$BD

15764 (") GLICOSE 5% 250 ML CX Cl 48 FRESENIUS " 060 UN 96,0000 22950 0,0000 220,32 ' 0,00 0,00 0,00 Q,® 0,00
30049099 Marca: FRESENIUS ' $405

P&ipio Ativo: GUCIOSE
Lote: 74ML3704- 25/I(Y2Q20 Qtdc: 96.00
Numerü da FCI: DE2AEQ2&-A708AASCADI&SF7IB 19DED8F

1521$ (") GLICOSE SF 5% $00ML CX C/30 060 UN 120,0000 27400 o.oàxj " 328,&0 " om (),00 0,00 0,00 om
30049099 Mürca: FRESENIUS 5405

P&ipio Ativo: GLICOSE
Modda: SOO ML
Lote: 74ML397D- 28/10Q020 QEde: 120.00
Numero da FO: AS6371 71-97AE-4AIA-BB7C-BC236B2730D7

]$225 (+) SOLUCAO RJNCIERCOM LACTATO SOOML S/F CX Cl 30 %0 UN 360,0000 2,7770 0,0000 999,72 O,® 0.00 0,00 om om
30049099 Murca: FRESENIUS 5405

Princípio Ativo: RINGER COM LACTATO
Modelo: SOO ML
Lote: 74MM4266 - 21/1 1/2020 Quk: 360.®
Numero da FCl: F3$EC^84-DA4EA953-%7E-E'C1FÁ)53F57AA

c?
CALCULO DO IS N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIçOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " " RESERVADO AO FISCO

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamacoes posteriores a
24h. l QC 8406-195473 - UPA FEIRA DE SANTANA SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA CONV. 76/94 ANEXO l RICMS/BA

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR
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RECEBEMOS DE LICIMASTER DISTRIBU1DORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO OS PRODUTOS DA NO l I || || , l l || l Ill hill

EMISSÃO: 2Q/03/2019 DESTINATÁRjO: 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A P

Ill

data de recebimento identif1caçãô e assinatura do recebe1x)r 00002061 ints lNsTriíjío nacional d Nf"e
Total NF: 8.941,12 N": 10426 SÉRIE: lFOLHA: 313

IDENTIF1CAÇ O DO EMITENTE DANFE "ONTROLE FISCO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DOCUMENTO l
DE MEDICAMENTOS E AUXILIAR DA NOTA

PRODUTO FISC/LL ELETRÔNICA

RUA DA INDoNEsIm m
GALPAO 8 Bairro: GRANJAS RURAIS PRESIDE CHAVE DE ACESSO "

41236020 Salvador - BA O - ENTRADA ID 29l9.0320.®l0.4m.ol76,55®.l%0.0lM.2610.1265.1352
l -SAÍDALicimaster Fooe: (71)3035-9700 N" 10.426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-C

SÉRIE: l www.nfe.fazenda.gov.brlportal ou no site da Sefaz

FOLHA: 313 Autorizadora
D/u?(?s DA NF<

I29l91004157937 - 20/03/2019 14:25:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL IX) SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

116051998 20.001.049/0001-76
4$09 (")TRAMADOL 1(X)MG/2ML (A2) CX C/SOAMP UNIAO QUIMICA 060 UN 25O,OOOÓ 1,0390 0,0000 259,75 0,00 O,® 0,00 0,00 0,00

3004%39 Marm: UNIÃO QUÍMICA 5405
Principio Açiva: CLORIDRATO DE TRAMADOL
'Madcb: INJ CX SO AMP 2ML
Locé". 1901777 - 3)K)l/2021 Quiê: 250.00
Lista: A2
Numero da FCl: D$7AE7Bs-AA68-457eAEos-%9883cBF85A

15411 ( ) CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% IOOML " 060 UN ]5,UQQO 2,(R00 0,0000 30,30 om om om 0,00 0,00
30039099 Marca: VICPHARMA 5405

Moddo; CAJXA Cl 12 UNIDADES
Lote: M24847 - 3 1/01/202i Qtde: 15.00

1$030 (') DJCLOFARMA (DICLOFENACO SÓDICO) 2$MG/ML C/I00 060 UN 2à,0000 0,67à "0,0000 135,20 QAO om 0,00 0,00 om
3003%47 AMP DE 3ML 5405

Marca: F,ARMACE
PWfpio Ativo: DICLOFENACO SODlCO
Mockb: 100 AMP
Lote: DC19A011 - 29/01/20Q I Qtde: 200.00

icmo (") DICLOFENACO SODlCO 7SMG/3ML (25MG)CX SO AMP 060 UN )00,0000 " 0,6760 0,0000 67,60 0,00 0,00 0,00 0,00 om
~903' NDVAFARMA 5405

Marca: NOVAFARMA
Principio Ativo; DICLOFENACO SODlCO
Modeb: SO AMP
Lote: 78LM0009- 01/12/2Ul9 Qtde: 1(K).(K)
Numero da FCl: cAE7899&2m2$-4A8D-9271-D4D6cA2BD6A3

(D
é"

C CULO DO ISS.QN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIçOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO JSSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

' Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclarnacoes posicriores a
24h./ OC 8406-195473 - UPA FEIRA DE SANTANA SUBSTJTUICAO

TRIBUTARIA CONV. 76/94 ANEXO l RICMS/BA

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



RECEBEMOS DE IJCIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO OS PRODUTOS DA NO

EMISSÃO: 12/04/2019 DESTINATÁRIO: 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A P l || l || ll l || l l l l l

D,'TA DE RECEBIMENTO IDENTIFTCAçÂO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL D NF-c '

Total NF: 4.944,41 N": 10851 SÉRIE: l
U··à···P·············.PK·+F.......V.....µ.à..+................,. ..........,,,,.,,.........,,.,,,,,.,.,..,,..,,.,,,,,........,,., ,,, .,,,,,.,,.,,.,,,, . FOLHA. 1/2

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE DANFE "ONTROLE FISCO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA Ill ll || Ill l l Ill I
DOCUMENTO

DE MEDICAMENTOS E MJXILIAR DA NOTA

PRODUTO FISCAL ELETRÔNICA

RUA DA INDONESIA, SOO
GALPAO 8 Bairm: GRANJAS RURAIS PRESIDE CHAVE de ACESSO

41230-020 SMvador - BA O- ENTRADA m 2919.%20.00l0.4900.0176s500.l0®.0108.5]l0.l433.76m

Licimaster I-SAÍDA ,1,
Fone: (71)3035-9700 N" 10.851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c

SÉRIE: 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

FOLHA: 1/2 Autorizadora

DADOS DA NF-c

129191606719675 - 12104/2019 10:46:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

116051998 20.001.049/0001-76
DESTINATÁR1O/ REMETENTE
NOME l RA O SOCIAL CNPJ DATA EMISSÃO

00'?02061 INTS INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A PES UISA 11.344.038/0001-06 _12/04/2019
END :REÇO BAIRRWDISTRJTO CEP DATA DA SAÍDA

V PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1856 EDF TK TOWE PITUBA 41810-012 12/04/2019
UNldPlO Salvador fone/ fax(07 1)3034-7609 ui' BA 'nscrição estadual hora da saíd^ l 0:32:23

FATURA/DUPLICATAS
10851/1 - 12/05/19 - 2472,21 l 10851/2 - 11/06/19 - 2472,20

CÁLCULO DO IMPOSTO
B^SE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE C ULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 4.944,41
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 _ 0,00 0,00 0,00 0,00 4.944,41

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL ' ' · N Ã C DIGO ANNT PLACA DO VE CULO UF CNPJ/CPF

O-EMITENTE O
-D "sTWàí&!S)

ENDEREÇO " MUNlãPlO UF "INSCRjÇ O ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAçÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
26 0,0000 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIçOS
{'UIPIç,(6 ' '""" """"" ""'"""" I '

prç)d1'tç) hem 'Ric, An Im.) |'r¢)i)l| é'(.) l SERVIÇO CST ínio Q77)E v.uor V·qL{)R \'.UX)R base c,;i.c. vM.nk vALOR mjq. ai.éq l
>CM.5 CFOP UNçTÁRIQ IPE.'(' UNI TOTAL. [CV,' ICMS m 1C\TX . m

)5165 (')AGUA PARA 1NJECAO IOML CX 200 AMP ISOFARMA 060 UN 400,0000 0.1$50 0,0000 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30049099 M: JSOFARMA 5405
Principio Ativü: AGUA PAM INjEçÃO

' Modelo: 200 AMP tO ML

Lote: 9010157 -OM)l/2022 Qtdc: 400.00
V

16054 (+) CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1G INJ W 060 FIA 150,(K)00 7,1300 0,0000 |.069,50 O,® om 0,00 0,00 om
30042059 SOFIA ABL 5405

Mwca: ABL
Principio Ativo: CEFTRIAXONA SODICA
Lote: 100363S - 3QfU3/202j Qtde: 1$0,00
Numm da KJ: A2CFSI800-D8C74FOB-&3E I-E2056CM3CB8

349$1 {+) CETOPROFENO 10OMG IV INj PO CX SO FR 2ML CRISTALIA 060 UN 250,0000 3.05(10 0,0000 76230 0,00 om 0,00 om O,®
30049039 Marca: CRJSTÁLI^ $405

PTMcipio Nivo: CETOPROFENO
Môdcb: CAIXA 50 FLA - PO LIOF

' Lote: 190103I0 - 31/01/2022 Quk: 250,®

L"

CALCULO DO IS N
INSCRIçÀD MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR IX) ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamacoes posLerioTes a
24h. /OC4951-204070 - UPA DE BROTAS - BA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CONV. 76194 ANEXO l RJCMS/BA

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM,BR



RECEBEMOS DE IJCIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO OS PRODUTOS DA NO

EMISSÃO, 12/04/2019 DESTINATÁRjO,00002061 INTS 1NSTITUTONACIONAL DE AMPARO AP || Ill || Ril Hl II ,1 || j|||| |j|| |j|||| ||¶

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA [X) RECEBEIXJR " 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL D " NF-e
Total NF: 4.944,41 N": 10851 SÉRIE: l

FOLHA: zn

IDENT1F1CAÇÃO DO EMITENTE DANFE "°NTROLE FISCO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA ,O,,M,N,O, I l
DE MEDICAMENTOS E AUXILIAR DA NOTA

PRODUTO FISCAL ELETRÔN CA

RUA DA INDONESIA, 500
GALPAO 8 Bairro: GRANJAS RURAIS PRESIDE chave de acesso

41230-020 Salvador - BA O - ENTRADA [j] 29l9.H20.00l0,49®.0l76.5500.l000,0l08.51l0.l433.7670
l - SAÍDALic imaster Fone: (71)303&9700 N" 10.851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-C

SÉRIE: l www.nfe.fazenda.gov.br/ponal ou no site da Sefaz

FOLHA: 2/2 Autorizadora
DADOS DA NF±

12919160671967S- 12/0412019 l(k46:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO
INSCRIçÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL lX) SUBST. TRJCUTÁRJO CNPJ

116051998 20.001.049/0001-76
1$223 (+) CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUOML CX C/30 060 UN 600,0000 2,6444 0,0000 ].586,64 0,00 0,00 0,00 0.00 om

30049099 Marca: FRESENIUS 5405
Print:ípb Ativo: CLORETO DE SÓDIO
Modelo: SOO ML
Lmc: 74NA0024 -ol/l2/202o Qt&: 600.®
Numero da FCI: BF7lm340m]3-46D4-BEA9-soFD848DA5BD

15215 (") GLICOSE SF 5% 500ML 'CX CJ3Ò 060 l UN 60,0000 Z7336 0,0000 164,02 om 0,00 0,00 om 0,00
3(N9099 Manca: FRESENIUS 5405

Principio Ativo: GLICOSE
Modelo: SOO ML
Lote: 74MM4)27 - IOi/l 1/20?0 Qtde: 60.00
Nurmra da FCl: A563717 1-97AE-4AIA-BB7C-BC236B2730D7

14790 (") DIPIRONA SOD1CA/SANTIDOR IG CX IDO AMP 2ML IM/IV 060 CX 24,0000 45,5000 0,0000 1.àí,OO 0,00 (k,00 0,00 om O,®
3®39099 SANTJSA $40$

Marca: SANTISA
Prhcípici Ativo: DIPIRONA SODICA
Madcb: CX 100 AMP
Lote: IIS01519 -01/01/2021 Qtdc: 24.00
Numero da FCi: 7B3$5AÁy9'4AA2AcEcAD3A-s63c3F6D2FM

15627 (') MIDAZOLAMLDORMJUM SOMG CX SO AMP X IOML (BI) 060 CX 1,0000 187,7500 0,0000 187,7$ om 0,00 0,00 0,00 0,00
Marca: UNIÃO QUÍMICA 5405
Principio Ativo: MIDAZOLAM
Moddu: SO AMP X 10ML
Lotc: 1851998 - 31/12/2020 Quiê: LOO
Lista: BI
Numeru da FCI: 1A628A3c-$993A228-BoDA-BE7D3|D5cm

16617 (") SULFATO FERROSCJ/MASFEROL 40 MG CX SOO COMP 060 CP 50O,OO(K) 0,0400 (},0000 20,(X) om om 0,00 om 0,00
30039099 ,NA1'ULAB 5405

Marca: NATULAB
Phncipio Ativo: SULFATO FERROSO
LOte: 72551 . 31/12/2020 Quiê: 500.00

O

CALCULO DO ISS N ,
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIçOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ' " RESERVADO AO FISCO"

Conferir mercadoria no ato da entregi - Não aceitaremos reclamacoes posteriores a
24h. /OC4951-204070 - UPA DE BROTAS - BA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

CONV. 76/94 ANEXO l RICMS/BA

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR



CJ=¶
RECEBEMOS DE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO OS PRODUTOS DA NO

EMISSÃO: 24/05/2019 DEST1NATÁRIO: 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A P

I ||||| l l III I Il I || MII I I

DATA DE RECEBIMENTO iDENTIHCAÇÂO E ASSINATURA IX) RECEBEDOR 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL D NF-c
N": 11568 SÉRIE: Í

Total NF: 7.813,10 FOLHA: 1/3

IDENTIFICA DO DmENTE DANFE "°N"ROLE FISCO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA ,O,,M,N,, , l l l l Ill l
DE MEDICAMENTOS E AUXILIAR DA NO A

PRODUTO FISCM. ELETRÔNICA

RUA DA INDONESIA, 5M)
GALPAO 8 Bairm: GRANJAS RURAIS rm chave de acesso

PRESIDENTE VARGAS O -ENTRADA Llj

41230-020 Salwdor. BA I -SAÍDA 2919.%2}.»l0.4900.0l76.5500.lm.ol1ml0.17a.5237Licimaster Consulta de autenticicjaãe no portal nacional da NF-e
Fone: (71)3035-9'700 N" 11.568

SÉRIE: l wwwmfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

FOLHA: 1/3 Autorizadora
DADOS l)^ N F<

F F
È

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D '1'ERC 5405 VENDA MER SUBS'I' DENTRO D

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

116051998 20.001.049/0001-76
DESTINATÁRIOI REMETENTE
NOME/ O SOCIAL CNPJ DATA EMISSÃO

00002061 INTS INSTITUTO NACIONA,L DE AMPARO A PESQUISA l 1.344.038/0001-06 24/05/2019
ENDEREÇO "" BAIRRQ/DISTRjTO CEP DATA DA SAÍDA

V PROFESSOR MAGALHAES NETO, 1856 EDF TK TOWE PITUBA 4lSl0-012

j

24/05/2019
FONE l FAX UF 1NSCRIÇÂO ESTADUAL HORA DA SAÍDAunicíp1o Salvador (071)3034-7609 BA 08:57:32

FATURA/DUPLICATAS
11568/1 -08/07/19 -7813,10

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE C LCUI.O DO ICMS ST VALDR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6,66 1,20 0,00 0,00 7.813,10
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOK TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.813,10

TRANSPORTADOR l VOLUMES TRANSPORTADOS
· · Ç . " CóDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPj,'CPFRAZÃD SOCIAL 0-EMII'ENTE O

.DES11NMARIQ

ENDEREÇO ' MUNlClPlo 1)f INSCRIÇAO e STADCAI.

QUANTIDADE ESPÉCiE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO UQUIDO

82 0,0000 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

i""' ,, ,,: '":ií jg " "j Jaw' ,AúQÍ ,
15409 ( }AGÜA OXIGENADA lOved 100ML D60 UN 5.()(100 1,4255 0,oooa 7,13 0,00 0,00 0.00 0,00 O.®

3®39099 Mureá: VICPHARMCI 544)5
MMeh: CAIXA C' 12 UNIDADES
Lote: M25090- 2&/02/2021 Qtde: S,®

2223 (") /LNLK)DIP1NO BESILATO I@MG cx 30 COMP E.M.S 060 UN 6Õ,0000 ig.n76? (MXXX) 4,$7 0,(j¢j o,® om 0,00 om
0049099 Marm: E,M,S 5405

Ptheipio Atiw: BESIUTO DE ANLODIPINO
Modeb: CAIXA 30 COMP
Lutz: OY7590- 1OM/202J Quk: 60.00
N da FCl: 4A6B2C6D-43CA4FD4-BD22441È 102B2SC6

17526 ( )CHLORCLEAR 0,2% SOL ANTISSEÊ'T1CA AQUOSA IOOML VI (K)0 UN 5,0(KK) |.3314 0,00QQ 6,66 6,66 1.20 0.(Kl 1&,00 0,00
33069000 Maim: VICPIIARMA 5102

LOte: C89OI . 3Q/O4/2021 Qtde: 5,00

15411 ( ) CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% IOOML VICPHARMA 060 UN ' 12,(KKKI 2,11$.5 0,(XKX) 2$,39 ¢),00 (),(X1 n,00 O.® Ú,00
30039099 Marca: VICPHARMA 5405

Mõddo: C'MXA C/ 12 UNIDM)E$
Lote: M24935 - 28h02/202 I Qi&: 12.00

CALCULO DO ISS N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TUML DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VAUjR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Con Ferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamacoes posteriores a
24h. /OC8406-219328 - UPA FEIRA DE SANTANA SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA CONV, 76/94 ANEXO l RJCMS/BA

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.CQM,BR



oa=q
RECEBEMOS DE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO OS PRODUTOS DA NO

EMISSÃO: 24K)5/2019 DESTINATÁRIO: 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A P Il || || I Illú l

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL D NF-c

Total NF: 7.813,10 N": 11568 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3

.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE DANFE CONTROLE FISCO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DOC,.M,N,0
DE MEDICAMENTOS E AUXILIAR DA NOTA l

PRODUTO FISCAL ELETRÔNICA

RUA DA INDONESIA, 500
GALPAO 8 Bairro: GRANJAS RURAIS chave de acesso '""

PRESIDENTE VARGAS O - ENTRADA [j]

úcimaster 41230-020 Salvador- BA I-SAÍDA 29I9.0520.®l0.4m.0176.5500.1®0.0ljs@]0.1748.5237

N° 11.568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-eFotie: (71 )3035-9700
SÉRIE: l www.nfefazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

FOLHA: 2/3 A"torizadora
DADOS DA NF«

+ +rNATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBS"1' DENTRO D

INSCRIçÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

116051998 20.001.049/0001-76
1$887 (-) WLAGENASE"CLORANFENICO1JIRUXOL 0,6U+0,01G/G CX 060 BNG 10,0000 10,0273 0,0000 100,27 om 0.00 0,00 O,® 0,00

Mam: ABBOT 5405
Principin Atir'o: COLAGENASE 4CLORANFENKX)L
Ute: 106 1$48 - 3Q/U&/2020 Quk: 10.00

16304 (-) DEXCLORFENIRAMINA MAL 0.4MG XPE SABOR PESSE® FR 060 FR 2,0000 |.3$00 0,0QQQ 2,70 0,00 O,® om om 0,(X)
30049069 Marca: PRATI DONADUZZI $40$

P&ipb Ativo: MAL DEXCLORFENIRAMINA
LÁyte: 18C41M -20003/2020 Qldé 2.®
Nurmro da FCj: 929FDA4A-1092-4 IDO-987&31232EB80A4E

13443 (O) DIAZEPAM/UNI DIAZEPAX SMG CX 200' COMP (BI) UNIAO 060 UN 2®,0000 0,0969 0,0QQO 1938 om 0,00 0,00 O,® om'
30049064 Marai: UNIÃO QUÍMICA 5405

P&ipio Ativo: DIAZEPAM
Modelo: CAIXA 200 COMP
[.me: 1&42001 - 31/IW2020 Qt&: 200,00
Usu: BI

15030 (") DICLOFARMA (DICLOFENACO SÓDICO) 2SMG/ML CII® A 060 UN 300,0000 0,6484 0,0000 194,52 0,00 0,00 0,00 om 0,00
30039047 Manca: FARMACE $405

P&ipio Ativo: DICLOFENACO SÓDICO
Modelo: 100 AMP
Lmc: DCI9IJO29- OIAP4/202I Qtde: 300.00

]4790 (") DIPIRONA SODICAISANTIDOR IG CX IDO AMP 2ML 1M/lV 060 CX 12,0000 4$3000 0,(XXX) 543,60 om 0,00 0,00 0,00 om
30039099 Mum: SANTISA $40$

PrúKipi[) Ativo: DIPIRONA SODICA
Modelo: CX IDO AMP
Lalc: ljSO8619- 01/04/2021 Qtdc: 12.00
Numeru da FO: 7B3$$A~AA2ACEC-AD3A-563C3F6D2FAR

17032 (") FUROSEMIDA(GèNERl'CO) 20MG 2ML CX LOO AMP SANI1SA %0 CX 2NOO 40,1200 0,0000 8ã24 om O,® 0,00 0,00 0,00
30039099 Marca: SANTISA 540$

primpio Ativu: FUROSEMIDA
Moddo: CAIXA jOó AMP
Lote: 20203319 -01AA/2021 Quk: 2.00
Numero da FCl: 07B9]4cF-A41cAcs&A2BD-838732]Fm4

HL__

15216 (") SOLUCAO GLICOF1SJOLO(31CA lXl 500ML CX Cl 30 060 UN 30,0000 3,0296 0,CKKK) 90,89 om 0,00 0,00 om O,®
3004%99 Mama: FRESENIUS 5405

Principio Ativo: GUCO F1SIOLK)GICA
Modelo: SOO ML
Lode: 74ND1$94 -24tO3/202l Qtde: 30.00
Numctü FO: nb22D~FsB-4BB2-B2)E-Bj94422A99FB

1503$ " (-) BUTILBROMETO DE ESCOPOL -F DJPIRONA 4/$QQMGML IQ 060 UN 20O,(KK;) "'i .5!556 0,0000 311,12 0,00 0,00 om om 0,00
30039099 Maruá: FARMACE 5405

Principio Ativo: BUTILBROMETO DE ESCX)POLNMIN/\+D1P1RONh

SODICA
Modelo: 100 PLMP
Lote: HCI9D049 - 24/04/202 I Qtde: 2(klou

16766 (-) OLEO MINERAL/LAXENOL SOL FR 1(K)ML 060 UN 100qo Z3691 0,0000 4,74 om 0,00 0,00 om om
33072090 Marca: NATULAB 5405

P&ipio Ativo: OLEO MINERAL
Modelo: FRASCJO IOOML
Loête: 15381 -2M)21202 l Qtde: ZOO

CALCULO DO ISS N
INSCRjçÃO MUNICIPAL VM.OR TOT^L DOS SERVIçOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMPLÇÕES COMPLEMENTARES " RESERVADO AO FISCO

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamacoes posteriores a
24h. l OC8406-219328 - UPA FEIRA DE SANTANA SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA CONV. 76194 ANEXO l RICMS/BA

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

l
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CR-tO
RECEBEMOS DE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTO OS PRODUTOS DA NO

EMISSÃO: 24/05/2019 DESTINATÁRIO: 00002061 INTS INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO A p || l Il Ill l l l || ||||

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA IX) RECEBEDOR oooôíái ÍNTS INSTITUTO NACIONAL D NE-c '

Total NF: 7.813,10 N": 11568 SÉRIE: l
FOLHA: 3/3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE CONTROLE FISCO

LICIMASTER DISTRIBUIDORA D,,,MENT0 l ! l
DE MEDICAMENTOS E AUXILIAR DA NOTA l

PRODUTO FISCAL ELETRÔNICA

RUA DA INDONESIA, SOO
GALPAO 8 Bairro: GRANJAS RURAIS r—l chave pe acesso

PRESIDENTE VARGAS O - ENTRADA Llj

Licimaster 41230-020 Salvador- BA I-SAÍDA 29l9.0s20.00]oA%0.0l76.5m.[0o0.0ll5.6810.l748.5»7

N° 11.568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-eFone: (71)3035-9700
SÉRIE: l www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

FOLHA: 3/3 Autorizadora
DADOS DA NF«

·m + ++ +NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBS1" DENTRO D
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

116051998 20.001.049/0001-76
A ~

17404 ( ) pyp] DERGEMANTE 10% 10(JML ANTISSEPTJCO VICPHARMA 060 UN 4,0000 2,8196 0,0000 : 11,28 0,00 0.00 0,00 ON om
30039099 Mma: VJCPHARMA 5405

Mudeb: CAIXA Cl 12 UNIDADES
Lote: M24804 - 3 l/01,'2021 Qtdc: 4.00

15223 (") CLORETO DE SC1DlO 0,9% 5'0OML CX C/30 060 UN I800,0000 2,6429 0,0000 4,7$7,22 0,00 0,00 O,® om 0,00
0049099 Mma: FRESENJUS $405

Princípio Ativo: CLORETO DE SDDjO
Modulo: SOO ML
Lote: 74NDI324 - 06/03/2021 Qtde: 1R(K).00
Numero da Fã: BF7B3B40-79j3A6D4-BliA9-50ED848DA$BD

1$215 (') GLICOSE SF 5% 500ML CX C/30 060 UN 120,0000 2,9006 0,0000 348,07 0,00 0,00 om 0.00 0,00
30(149099 Mara: FRESENIUS 5405

Principio Ativo: GLICOSE
' Moddo: SOO ML
Lote: 74NA0330 - 2l/l2/2020 Qkk: 120.00
Numçro da FCI: A5637171-97AE-4AIA-BB7C-BC?36B273OD7

1522$ (+) SOLUCAO RINGER COM LACTATO 500ML SIF CX Cl 30 060 UN 450,0000 2,%07 0,0000 1.305,32 0,00 om 0,(X) om om
3(M)49099 Marca: FRESENIUS 5405

primpk) Atiw: RINGER QOM LACTATO
Mcdeb: SOO ML
Lote: 74NDJ567 -22103/2021 Qtde: 450.00
Numm da FCI: MECAM-DME4953-907E-ECIE053F57AA

CALCULO DO ISS N
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO LSSQN VALOR no ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAçÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamacoes posteriores a
24h./ OC8406-219328 - UPA FEIRA DE SANTANA SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA CONV. 76/94 ANEXO l RICMS/BA

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR
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Licimaster

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO 005-S.2021( ELETRÔNICO )

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIçÕES DE HABILITAÇÃO

C

A LICIMASTER DISTRlBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n.° 20.001.049.0001-76 , localizada na Rua da ldonesia N° 500
Granjas Rurais Presidente Vargas CEP: 41.230-080 - Salvadorl BA DECLARA para fins de
participação na licitação Pregão N.' 005-S/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL promovida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende todas as
exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.

"~

Salvador, 16 de março 2021,

HALRSON RANYERE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
REPRESENTANTE COMERCIAL
RG: 09716261-20 SSP/BA
CPF: 019.187.795-62

!1 )'4' ' "' (ON O-cU (" ' ,Ld1:'

20.001.049/0001-"76

Liç|MÁ$TÊRô!$IRlÊÜ|9¢RAfEhlÊ?|C.:',)Êl'lT0S

Rua Indonésia, n' 500 - Galpão 8
Granjas Rurais Presidente Vargas

CEP: 41.230-020
Salvador - BA

&"

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
Rua Da ldonesia, nQ 500 - Granjas Rurais Presidente Vargas CEP: 41.230-020 - Salvador/ BA. Fone: (71) 3035-9700

EMAIL: Iicitacao@licimaster.com CNPJ 20.001.049/0001-76
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Licimaster

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO 005-S.2021( ELETRÔNICO )

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nq 019-S/2021

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

G

PROPONENTE
NOME DA LICIMASTER DlSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
EMPRESA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J. N.° 0.001.049.0001-76

ENDEREÇO Rua Mariazumba N° 192 Galpão 07 Granjas Rurais Presidente Vargas CEP:
1230-080 - Salvadorl BA

TELEFONE (71) 3035- FAX E-MAIL licitacao1@licimaster.com

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COM PLETO HALRSON RANYERE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

C.|. N.° 09716261-20

C.P.F. N.° 019.187.795-62

PROFISSAO REPRESENTANTE COMERCIAL

NACIONALIDADE BRASILEIRO ESTADO CIVIL CASADO
ENDEREÇORESID. RUA ALTAMIRO LUZ CONCEIÇÃO SIN QD 05 CASA 2, PORTÃO, LAURO

DE FREITAS-BA, CEP- 42.713-350

DADOS BANC RIOS
NOME DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N.' DO BANCO 104

"Nome daagencia caixa econ mica federal n.'daag ncia 0618 op 003

N.°CONTACORRENTE 2712-4

Salvador, 16 de março 2021

HALERSON RANYERE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE COMERCIAL

RG: 09716261-20
CPF: 019.187.795-62

LG"

ib' · (ÍM Q-dk+rAo

' 20.001.049/0001- 6
L|c|MÁ$TERl)|sTR|%noRÀcÊi,|Éò|cÁMÊNT0s

ÊPR00ÚTO$É!C0.h0SPiTALÀRÈlRÊL|.
Rua Indonésia. n' 500 - Galpão 8
Granjas Rurais Presidente Vargas

CEP: 41.230-020
Salvador - BA

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
Rua Da ldonesia, n° 500 - Granjãs Rurais Presidente Vargàs CEP: 41.230-020 - Salvador/ BA. Fone: (71) 3035-9700

EMAIL: íicitacao@licimaster.com CNPJ 2O.OOLO49/0001-76
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Licimaster

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAçÃO

PREGÃO 005-S.2021( ELETRÔNICO )

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nq 019-S/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

C

LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 20.001.049.0001-76, DECLARA,
para fins de participação no Pregão N.° 211/2018 (ELETRÔNICO) - COM PEL, sob as
sanções ad ministrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa:

( ) está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso l do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das
vedações constante do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006.

( )está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso || do artigo
3° da lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja
excluída das vedações constante do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementarn" 123,
de 14/12/2006.

( x ) não está enquadrada como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQU ENO PORTE.
Declara ainda ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa
o tratamento exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei Complementar n.° 123/2006.

, Ó"

Salvador, 16 de março 2021

HALERSON RANYERE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE COMERCIAL

RG: 09716261-20

CPF: 019.187.795-62
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LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI

Rua Da ldonesia, riQ 500 - Granjas Rurais Presidente Vargas CEP: 41.230-020 - Salvador/ BA. Fone: (71) 3035-9700

EMAIL: licitacao@licimaster.com Cn PJ 20,001.049/0001-76
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Licimaster

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO 005-S.2021( ELETRÔNICO )

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021

DECLARAÇÃO CONJUNTA

C

À EMPRESA LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO

HOSPITALAR EIRELI

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar

contratos com a administração

pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;

DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente

impeditivo contra sua habilitação, assim

como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na

condição de aprendiz, nos termos

do inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituição Federal de 1988;

DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do

presente Edital.
,6"í7

Salvador, 16 de março 2021

HALERSON RANYERE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO

REPRESENTANTE COMERCIAL

RG: 09716261-20
CPF: 019.187.795-62
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LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIREU
Rua Da ldonesia, nQ 500 - Granjas Rurais Presidente Vargas CEP: 41.230-020 - Salvador/ BA, Fone: (71) 3035-9700
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-Sl2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021 !

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE I

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-
l

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
l

PROPOSTAS DE PREçOS

,



CQAC

A
Licimaster

RAZÃO SOCIAL: LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: Rua Da ldonesia. N° 500 - Granjas Rurais Rwais Presidente Vargas, Galpão 8 - CEP: 41230-020 - Salvadorl BA
CNPj: 20,001 049 0001-76 Insc, Estadual: 116 051,998 lnsc. Municipal: 488.542/001-01
Tel.: (71) 3035-9718 E-màil: iicitacao1@|icimasler.com
DADOS BANCARIOS
MIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0618 OP. 003 C/C 2712-4

Á
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
PREGÃO 005-S.2021 ( ELETRÔNICO )

Inicio da sessão de disputa de preços 16/03/2021 às 14:00 horas.

AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE

SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA)

MINUTOS,

LOTE

ITEM DESCRIÇÃO MARCAI UF QUANT. P. U. R$ TOTAL RS"

FABRICANTE
1 TESTE PARA DETECÇÃO DE COV\D-19 ANTÍGENO DA COViD-19 POR ECO UNO 2,000 RS 90,00 RS 180.000,00

MEDOTDLOGIA DE FLUORESCÊNCtA Teste pra «ele{mil1açào DIAGNÓSTICA

quditaliva de ANTIGENO DE SARSCQv- 2 (COVID-19). ublizando a
metodologia flucxescência (Európfcp), com 'esultadg em lndicè de Corte

(Cal). Em amoshã humanas de Swak da nasdaringe. Procedimento em

única etapa para evitar risco de contaminação- O Kit deverá ser composto

por um dhSPOSltivO em cassete teste. tampão de extração com tampa filtro

e Swâb estéril. Leilurâ em 00 1 em 30 mmutos, Armazenamento 20 a 30°C

SensibMdade m inima de 85% E5pecd'lci(jade minima de 95%

Fornecimento de 02 (dois) e'lu|pamemcls de leitura de resultados, em

regime de comodato. Esse leste pode ser utilizado para auxiliar no

chagnóstico Inlçfa| do COVID-19 em paaentes ujm mtomas clínicos da

infecção pcr SARS-COV-2, teste para diagnóstico in vilro, propcmionan®

um resultado de triagem iniual, Obrigaióno o Registro da ANVISA Prazo

de validade não deverá ser interior a 12 (doze) meses.

VALOR GLOBAL ES..180.000,00
CENTO E OITENTA MIL REAIS

Declaramos que concomamos e atenderemos todas as exrgéncos dO edttaí e seus anexos e que nos preços ofertados estão inclusas (odas as
despesas necessárlas à execução do objeto desta licitação, lais como: os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da
citação. tributos, emolumentos,' contribwções sociais, Liscais e parâh'SCâis,' fretes para entrega de quaisquer materiais C/F/Ca.maçari; seguros,'
ncargos SOCrais e trabalhistas,' equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder,

'igorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, pata efeito de

solicitar revisão de preços por reco/himentos determinados pela autotidac/e competente,

Validade da Proposta 120 (cento e vintei dias c»rridos
Prazo de Entrega: Conforme edital
Prazo de Pagamento: Conforme edital
Validade dos produtos : Conforme edital

Salvador, 07 de abril 2021,

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

HALRSON RANYÊRE")ÜVEÍRA DE È'IGUEIREDO

REPRESENTANTE COMERCIAt.
RG: 0971626i-20 SSP'BA
cp" 019.187.795-62
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LiClMA$TER DèSTR|BU|DQRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI

Rua Da |dç)nesla, n' 500 - Granjas Rurais Presidente vargas

CE p 41.230-020 - 5alvador/ BA. Fone: (71) 3035-9700

EMAIL. licitacao@licimaster.mm
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4ecD Atenções e Precauções 5. A amostra deve ser testada assim que possível logo após a coleta.

ómm r'ch ' '
fC0 F COVIY 9 A,g 1. Apenas para uso pot pmfismnais em diagnósbcos in vitm 6. As amostras podem set armazenadas à temperatura ambiente (15-30°C) por l hora ou

O ECO F COVID-I9 AB é um imunoensaio (luorescente para detectar a infécçãQ por COVID-19, 2. Não use o dispositivo de teste após a data de validade indicada no sachê. entre 2-8"C mr atê 4 horas em um reciptente fechado, limpo e seco,
. . . . . - 3. Não use o teste se o sachê de alumínio estivet danifieado. . , . , ,em amostras humanas de swab da nasofamge, Aentiftcando antígenos vírms de 4, Não reutilize os testes. Não Utilize meius de transporte para amostras vwais. Podem ôcütret multados imprecisos.

nuckoprdeInas e a presença de SARS-COV-2. Esse kit deve ser usado com os ana|isado[e$ . ,
ECO Reader F. Esse teste m vitm é destinado para uso profissional. apenas para triagem 5. Não use otampao de extração de outro Ide, —
intial e auxiliar no diagnóstico da infecção por SARS-COV-2 em pacientes com sintomas 6. Todos os reagentes devem estar na temperatura ambiente arites de iniciar o teste. "i
dínicos da COV10-19. Outros métodos auxíhmes podem ser realizados para confirmação da Z Evite contaminação cruzada de amostras utilizando um nwa coletor de amostra para cada i l ""\ i i"" ",í \,

i

)' L \ l '"'" "" 1'~ l .
amostra obtida. , , -:;--~ . i ! ]

infecção pot MRS-COY-Z 8. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit estejam sendo ! ,S:j:! l' S' =="="\ r"' ·' l

Sumário e Explicação do Teste manuseadas. i j',;y ,,,i l , -,,, . , C.,,'. r""'íµ Y
9. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos. Observe as ! (., I ' "- " , l-.-:" 1.._ _,, ' , i ,

, , , , , , :

""X i/'j l ! l
\ , , i; % l

-U \O cM0t1âvíru$ é um wus de RNA fita simples no sentido posittvo com um envelope de cerca precauções estabelecidas çonlra riscos mlcrob|o|ógicos ao longo do procednnento e siga os \ 'l , ' .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, l 'l t, ,
, , , , . \ í í ll l

de 80 a 120 nm de diâmetro. Seu genoma é o maior de todos os vírus de RNA O cmnavirus procedimentus padromzados para o descarte apropnado das amosüas. Vista eqwpamentos __.........._...................,..................... ...... - ... ' " " -·---—-·-
é um importante patógeno de muitos animais domésticos e causador de doenças em seres de proteção individual (EPI) como jalecos 1ab«atoriais, luvas descartáveis e óculos de .
humanos. O vitus pode causar uma vatíedade de doenças agudas e ctônicas. Sinais comuns proteção quando estiver analisando as amostras. Lave bem as mãos após realizar os testes, Swab nasdaringeo
de uma pessoa infectada com cotonavínjs incluem sintomas respiratórios, febte, tosse, falta 10, Umidade e temperatura podem afetar os multados de maneira adversa. Utilize o ECO F '
de ar e dispneia. Nos casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia, sÍndrome COVID-19 Ag entre 15 a 3WC. A sIlica dessecante na embalagem absorve umidade impedindo Procedimento

r
respiratória aguda grave. insuficiência renal e até morte. A doença do now çorMâvinjs de efeitos sobre os produtos. , , Leia cuidadosamente as instruções de uso antes da realização do procedimento.
2019 (COVID-19), foi descoberta nos casos de pneumonia viral na pmvínçia de Wuhan em 11, ATENÇÃO: Idas as amostras humanas devem ser conMeradas potenualmente

b · · · . ' i Levar a amostra e os componentes do teste para a temperatura ambiente, se refrigerados.2019, sendo nomeado pela 0rganização Mundial de Saúde em 12 de janem de 2020. Desde infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do pacmte se am tratados de Verifique a data de validade na parte de trás do sachê de aluminio. Se a data de validade
então, a doença causada pelo SARS-COV-2, se relaciona desde resfriados comuns até acordo cum as nomas ou outras diretrizes de segurança de risco biológico ou tegu(amentos , . ..
acometimentos mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a locais apropriados, Limpe goticdas cuidadosamente utilizando desinfetante adequado, estiver vencida, utihze outro lote,

b r · - r - - . È Abra o sachê de alumínio e verifique o dispositivo teste e sIlica gel dentro do sachê deSíndrome Respnatória Grave Aguda (SARS-CoV). Este kit é útil para auxihar o diagnóstico de 12, Descarte todas as amostras e matenais utiluados no teste como estduos bidogms, O ,
infecção pot coÊonavírus. Os resultados do teste são apenas para nefèrência clinica e não descarte deve ser manuseado e realizado de acordo com reµlamentaçòes locais. estaduais alumim

, - , , Se uma linha colorida violeta (banda de verificação) não aparecer na janela de multada dopodem set usados como embasamento para confirmar ou exduir casos Madamente. e nacmais. . . . _ ,,
13. Use imediatamente o dispositivo teste depois de retirá-lo do sachê de a1uminio. dlSçk)S|t1VO teste, não a utihze.

Principio do Teste 14. Como o reagente de detecção é um eomµsto fluorescente, nenhum resultado visível será

, formado no d"spositivo de teste. 'í,, !í. \,O ECO F COV1D-19 é baseado na tecnologia de imund1uorescência com o anahsador ECO 15. O código de barras do dispositivo teste é usado pelo analisador para identificam tipo de W=j='j
Reader F para detectar nucleoprotelnas do comavlrus, O ECO F COV1D-I9 possui uma linha teste que está sendo executado e para identificam dispositivo teste individual, evitando uma Antes do uso Depois do uso
teste revestida com anticorpo monodond anti-SARS-CoV-2. A amostra do paciente é segunda leitura do dispositiw teste pelo mesmo analisador.
aplicada no poço de amostra do dispositivo teste e a amostra migra através da membtana- 1G. Uma vez que um dispwítivo teste lenha sido venfícado com $Uçéss0 pelo analisador, não Não escreva no código de barras nem damMue q códigQ de barras do dispositivo teste.
Se o antígeno vital de SARS-CoV-2 estiver ptesente na amostra do paciente, de reagirá com tente verificar ô dispositivo teste novamente no mesmo anahsador.
európio conjuµdo ao anticorpo monodonal anti-SARS-CoV-2 na almofada de conjugação e 17. A coleta, manuseio du transporte incorreto das amostras pode produzir resultados Processamento da amostra
formar complexos de particulas de fluorescência anticorpo-antigem. Estes çompiems se imprecisos.
mwem ao longo da membrana para ser captada pelo anticorpo anti-SARS-CoV-2 ria linha 18. Não escreva no código de barras Olj danifique o código de barras do dispositivo leste. Swab nasofaríngeo:
teste e emitir q sinal de Huoresçência. A intensidade da luz de fluorescência gerada na 1, Deixe o dispositivo teste à temperatura ambiente antes do teste.
membrana é verificada pelo analisador ECO Reader F. O analisadm ECO Reader F pode Instruções de Armazenamento e Estabilidade 2. Insira a amostra de swab de nasdaringe notubo de tampão de extração, Gire o swab pelo
analisar a presença de SARS-COV-2 na amostra clinica, processando os multados utilizan® , menos cinco vezes.
algoritmos pré-pmgramados e exibindo q resultado do teste na tela. Armazenaros dispositivos teste entre 2 e 30'C, protegçdo's da luz. Oteste deve permanecer na 3. Remwa o swab pressionando as laterais do tubo para extrairo 1Iquido do swab. Descarte

embalagem selada até q momento do uso. Não congelar. NãQ armazenaro kit em temperatura · -
, , . ôswab usado de acordo com q pwtocolo de descarte de nesiduos MÓBEQS,Rea en es Materiais Necessários superior a 30°C. Deve-se tomar cuidado para evitar contammação dos componentes do kit,g t e 4. Aperte firmemente a tampa filtro m tubo.

Não usar o kit sob evidência de çontaminação micmNdóhcâ ou pwipitação. Contammaçao
1. Cada dispositivo é embalado individudmente e contém: biológica de pipetas, cdetores ou reagentes podem kvar a falsos resultados. Os reagentes do
a) Um dispositwo teste. kit são estáveis até a data de validade impressa na embalagem. ll Í ib I
b) Um sachê dessecante com silica gel, mLj x5 ,
Z Tampão extrator. Coleta e Manuseio das Amostras í

t : 'i'""""""' , - .l í' " ] ÕSwab Nasofaringeo: l l .'
4. Tampa filtro. 1. Fara coletar uma amostra de swab de msofaringe, insira q swab estéril na narina que +1 $!J

5. Instruções de uso, .
apresenta a maior quantidade de secreção sob mspeçào visual. i " è·

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecido$: 2. Usando uma rotação suave, empurre o swab até que a resistência seja atingida no n'vel

l. Cronômetro dos cornetos,
2. Analisador ECO Readeíf çj, , 3. Gire o swab algumas vezes contra a parede da nasofaringe. 4)

"'- , 4. Remova cwdadosamente q swab da narina.
'J



O Ô
Usando um analisador ECO Reader F Como usar o set de calibração

O teste do set de calibração é uma função necessária que garante um bom

Modo "Teste Padrao"· desempenho, verificando a óptica e as funções do analisador interno.1.Prepare um ana"isa"dor ECO ReaderFe definao modo "Teste Padrão" de acordo

QC) 9°"'

1 Selecioneo menu "Calibração"

com o manual do analisador. No caso de utilizar um analisador F2400, vá para 2. O set de calibração específico éinchhdo com o analisador.
"Workplace" na tela principal e selecione "Run Test". No caso do F200 e F2400, 3, Insira o CAL-I primeiro, depois insira o CAL-2 para õ teste LIV-LED e, em
iriseriro ID do operadore do paciente no analisador. seguida, o CALA para o teste RGB-LED,
2. Retire o dispositivoteste da embalagem de aluminio. 3. Deixe o dispositivo teste por 30 minutos fora do analisadm para incubação. O Os analisadores ECO Reader F calibram e identihcam automaticamente o

3. Insira o dispositivo teste na abertura de teste do analisador. O analisador lê dispositivo teste não poderá ser lido após 30 mmtos. desempenho óptico através da medição da membrana do dispositivo teste sempre
automaticamente as informações contidas no código de barras do dispositivo 4. Prepare um analisador ECO Reader FIDO ou F200 e defina c) modo "Somente queo teste é conduzido no modo "Teste Padrão'. Se a mensagem "EEE" forexibida
teste e libera o dispositivo teste para adicionar a amostra. Leitura" de acordo Com o manual do analisador. na tela, isso significa que o analisador tem um problema, portanto, verifique com

5. Quando o tempo de incubação estiver concluido, insira o dispositivo teste no outro dispositivo teste.
orifício de teste do analisador. Entne em contato com seu distribuidor local ou a ECO Diagnóstica se a mensagem

"EEE" ainda aparecer.

" Controle do procedimento interno
-" "" CT~, 1. A zona de controle interna está na extremidade da membrana do dispositivo

teste. Os analisadores ECO Reader f lêem o sinal de fluorescência no processo e
., ¥

verificam se o resultado ê válido ou inválido.

4. Aplique 4 gotas da mistura de reação no poço de amostra no dispositivo teste, 2. O resultado inválido Mica que o sinal de Ruorescência não está dentro da faixa

6, O analkador exibirá automaticamente o resultado do teste. pré-definida, Se a tela dos analisadores ECO Reader F exibir "Dispositivo
. . , , inválido", desligue e ligue q analisador e volte a testar com um novo dispositivoResultados positwos devem ser consideradw em conjunto ao htstónco médico e

outros achados clínicos. teste.

Interpretação do Resultado Controle de qualidade externo
Õgotas

' 1. Controles positivos e negativos podem ser adquitidos para cada kit. Esses
O resultado do teste de uma amostra é dado como Reagente l Pós (+) ou Não controles são utilizados como um controle de qualidade adicional para
reagente l Neg l-) com um valor COl (índice de corte), O valor de COI é uma demonstrar uma reação positiva ou negativa.

. representação numérica calculada de acordo com o sinal de fluotescência 2. Recomenda-se a realização de controles positivos e negativos::1 ' t.

medido. -Uma veza cada novo lote.

' ' r " ' ' - - - Uma vez para cada operador não treinado.5. Logo apos aplica a amostra, pressione 'imahatamente o bdao start para Resultado Valor de COI (Índice de cortei Intupretação - Conforme exigido pelos procedimentos deteste neste manual e de acordo com os
wiciar o teste, regulamentos locais, estaduais e federais ou requisitos de acreditação.

Reagente COl z LO Reagente para COV1D-i9 Ag
Desempenho Clinico

Não reagente COl < 1,0 Não reagente para COVID-19
EZj . _ Foram usadas 100 amostras Mdógicas fornecidas por laboratórios clmicos de

lnvahdo Não exibe valor de COl Realizar um novu teste refetência. Os resultados foram comparados com os resultados de um método
referência (RT-PCR) disponível no mercado com as mesmas amostras. As
amostras foram consideradas reagentes se os resultados do kit referência fossem

Controle de Qualidade reagentes. Amostras foram consideradas não reagentes se os resultados do kit

6. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste após 30 minutos. Verificação da calibração dos analisadores ECO Reader F referência fossem não reagentes. A comparação entte os resultados segue âbâixo:
O teste de calibração dos anahsadores ECO ReaderF deve ser realizado de acordo , . . .

Método Método de referencia - RT-PCR
. com o manual do anahsador. Resultado Find:Modo "Somente |e|tura": Resultados Positivo Negativo

1. Retire o dispositivo teste da embalagem de alumínio e cdoque-o sobre uma Quando usar o set de calibração eco F Reagente 30 5 35
superfície plana e seca, 1. Antes de utNzaro analisador pela primeira vez. COVlD-19Ag

e

2. Aplique 4 gotas da mistura de reação no poço de amostra no dispositivo teste. 2. Quando o analisador cair. Não reagente 3 62 65
3. Sem pre que não concordar com o seu íesdtado. Resultado Final 33 67 IDO G

¢\j 4. Quando quiser verificaro desempenho de um analisadore do dispositNo teste. Sensibéhdade, 86% 0(j

Especificidade 95%
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- ' Tabda 2. Estudos de potenciais MerkrêMês: Não fOram observadas interferências com as

Também foram usadas 30 amostas de swab nasofaringeo enriquecidos com concentrações conhecidas de Vír®Bactena/ L inhagem OrigerNTipo de amcjstra Concentraçãol ResuHadci

títubs de virus SARS-CoV-2 (2019-nCOV) NCCP 43326/2020/Korea, nas concenttaçks descritas abaixo. O Agente Título substâncias hstadas abam,

ECO F COVID-19 Ag detectou corretamente 30 amostras po$itivâ$ e 30 armshas negativas âbâixo: Virus smçiçual 3 X 105 l
Nterfet'ente PUtencial ConceMraçào Resultados

resíwat6rio (RSV) , Tipo A ATCC/vhus vsâvel TC105O/mL
Amostra Concentração Resultados -- - - f- - "-- -"-" - --- - .

Virus sinciad ' T 3 X 105 Amostras Respuatcwtas
7,81 X 10 '"TCIDJML tespmth'o (RSV) , . _ 'P° B ATCC/virus viàvel TC|05O/mL " Mucina LOO uYmL l' :

: m m, l Bloomington-2 ATCCMtus viável 5 X 104 UFC/mL " Sangue humano em EDTA 5% NM i "Amostra de swab nasofanngeo 1,56 X IQ "TCID Iml Sensibilidade >99,9% (30/30) . l Biotina IDO %mL l "
pQsitiva ,:.__. Legone//a i Los Angeles-l ATCCtvfrus wável 5 X IO4 UFC/mL, -

p'neumphi' - Sprays Nasais
3,13 X 10 "KID lmL ' l 82A3105 ATCCMrw.viavel 5 X 104 UFC/mL -

" l "" Neo-Sinefnna (Fenilefrina) 10% (vIv} l ·
k 5 x id UFC/mL - uiAmostra de swab nasofatíngeo NA Especificidade >99,9% (30130) : Spray Nasal MM 10xHmta@na) 10% (VN) l

negativa l Erdman , 5 X id UFC/mL " Spray Nasd ék Salina 10% (.viv} i

Mmmrium ' HN878 i UnrversiCade de Yçmsei/ 5 X id UFC/mL - "" " Antia|ér®ic(j$
l

ReatMdade Analítica tubemu/asis i CDCl551 l inativado e filtrado 5 X id UFC/mL - Zicàm 5% (viv)

Tabela l. Reações üwàdãs: não foram observadas íeações cruzadas com os agentes listados abaixo, i H37Rv 5 x id UFC/mL, · Cmm©ica"o Dissádico 20 mgjmL ·
' Z3SíST" """ " Olopatadrna IQ mg/mL i .

Virus/Bactê"a/ i ". - ' Concentraçãcj/ l ATCC/viável 5 x 104 UFCJmL " '
Linhagem Ongem/hpo de amostra l . iRCS',MtâdO [Maryland (D1)68-17j AntivitaisAgente i Titulo I

' ' i 178 [Poland 23F-l6] ATCC/viável 5 X 104 UFC/mL " "Zanamivir (Influenza] 5 mg/mL iSARS- l Urbani i BEl/vIrus inativado l X 106 UFP + St/F~u$ l - - , - — — - -—- -----.- -
coronavírus ! 'l _ meLunon/àe 262 |Clp 104340) ATCC/viável 5 X 104 UFC/mLj - Oseltamiw Unf|uer|z3) 10 mg/mL l

MERS" ' jeddah 1,2013 8ionote/µdeÍna recombmante : 10 ug/mL . i Slovakia 14-10 4 l Arteméter/1umefantrina (Malária) 50 uM '
coronavírus " i l [29055] ATCCNiável 15 X IQ 1jFc/mLj ' Hiclato de Doxiciclina (Malária) 70 uM

Korea Bank fev Path%Erlic Virusesl 3 X 105 S/mmccus l Typir1€ strain Tl ATCCNiável "5 X 104 UFc/mLj . Quinina (Malária} 150 UM -

m
, Tipo l l viável i lCl050/mL " pycgmes |[NCIB 11841, SF 130] ' Lamivudina (Rettovird) _ _ l mg/mL i

l ! ·-—- -
Tipo 3 National Culture CoIlecticm for 15X!06 ' I Mutante 22 ATCClviávd_ _ _ , 5 X _1,04 UFC/mL! · _ Ribawhna {HCV) _ _ _ l mg/mL l .

l '""""' i l : . . i Xkksvtt [HCV) l mg'mL
pathogens l viável TC|O5(ymL FH stíain of Eaton ATCClwâvel !5 X I04 UFC/mL! -

i Tipo 5 K«ea Bank for Pàth%êMc Virusesi 4 X 105 Mycc'p asma Agent [NCTC 10119] ' l
l viável TC[D5dml. " µ~eniâe , l Anü-lnfkmatónos

i M129-B7 ATCCNiàvel ,5 X 104 1jFc/mLj - Acetamirdeno 199 uM : " -
iKorea Bank tor Pat%gemc VIlrljse5: ),5 Xl06 ' , i lX i Ácido Acehtsahcihco 3,62 mM l """"" -

l
Tipo 7 _ !,,9±,! , TC|O5O/mL , " l 229E Zeptomatnx/mativad° 1]04-5TClD50/mLi " lbujmfem 2,425 mM !

-Korea Bank for Path%enic Viruses 4 X 105 : l l X 105 i , Antibibticos
tick) 8 l viável Tc|05(y'mL

_ "

CovmavNus' i OC43 Zeptomatrix/inativado TCl05O/mL i

lKorea Bank for Pathogenic Vituses 4 X 1Ú ' ; Muptrocma 10 mghnL l -" - " ixid l .- - iAdenwirus l 1Ipq 11 l wàvel TClO5O/m'L l NL63 Zeptomatrndtnativado TClO50/mL l ' ToManncma 5 ®mL l
L

? ' '
i

l Tipo 18 Kvea Bank lv Path%eniç Viruses, 4 X 105 " "_ "_"""" _"""""""""""""""""" l """"""""_ Eiittomicina 81,6 uM l _
, l viávd l TC|O5O/mL MER& ccwçmavl,, . Fkmla'USA-2.Saudi - i 4 X 104 ' i' '
i ,,,,,. , .. _.,,..,_ __, Arabia,20]4 ZéptcjmatrMnahvM° l Tc|05(ymL Cipíufhxxina 30,2 uM l - _
! TIpq 23 Korea Bank far Pdhogenic Vmjses 4 X 105 "Human . I X 105 -: não teageôle.
; l vtável l TClO50/mL Metámecmwm Peru2·2002 Zeptomatnx/mativado Tc105(ymL '
l —-··- ""- -"- ·-""-'---' '
l Tipo 55 Koeea Bank Kr Path%eniç Virusês; 4 X 105 fhMPV/3 bi , ___ .. Limitações do Teste

i l viável __! TC|O5O/mL ' " Human . l X 105
' i 3 X 105 Meta¢mumovim$ , 1Al0-2003 Zeptomatrndmativado - 1. O proceâmento, as precauções e a interpretação dos resultados para estetesteHINI Denver ATCC/vfrus viável ' TC|O50'mL " (hMPV) 16 Tuxá,' i Tc|o5(ymL

l l i __ , devem ser seguidos estritamente ao testar.

. . 3 x 105 , l . l x 105 i 2. Este teste detecta a presença de SARS-COV-2 na amostra e não deve ser usadol HINI WS133 ATCC/vírus viávd ' TC|O50/mL " ! Tipo ] Zeptomamx/mattvado l TCl050/mL t

3x105 ' ' ' !xlO5 ' como o único cntério para o diagnóstico de infecção por SARS-COV-2.) HINI Pdm-09 ATCCtvirus viável Tc1050/ml- "

f T'po 2 ZeptomatrMnatwado TC|O5O/mL ' 3. Os resultados do teste devem ser considerados com outros dados clínicosInfluenza A l - - ---— ! _ --- - " F'àf3//7 luenza ' disponíveis para o médico.
l HINI ATCC/virus viável '. 3 X 105 í . l X 105

. vi us ripo 3 ZeptmatnxhnativàdQ · ' ' -' New Caledonia , TClO50/mL TCl05O/mL l 4. O valo{ WjantitâtN0 ou a taxa de concentração de SARS-COV-2 não podem ser

HINI ATCCMrus viável i 3 X 105 '" l l x 105 l , determmados por este teste qualitativo.
New jwsey l TC|O50/mL " ! Tipo 4A 2eptomatnxhnativado TC|O50/mL j 5. Para maior p{ecisão do estado imundógico, testes adicionais de acompa nham-

ê 3x ]qS l Xl05 i ento com outros métodos são recomendados.NevadMj3/2011 ATCC/v1rijs wável , TCl050/mL : ,,, Rhhcwims A/6 i N/A Zeptomatrmnatwado l TC|O50/mL l " 6, O não cumprimento do procedimento do teste e a interpretação dos resultados
i 2.5 xid : . +: reagente, -: não reagente, UFP, Unidades Formadoras de Placa, UFC: Unidades Formadoras de Colônia; podem afetar negativamente o desempenho do teste elou produzir resdtados B

1Mluenza B !, B/Lee/40 l ATCC/'vírus viável l Tc|o5(ymL ' TClDãa: Dose Média de Infecção de Cultura de Tecidos, MCC: Cokção Americana de Cultura de Células. inválidos,

. l 3 X 105 "Coronavírus HKU1 não foi avaliado, &,B/Taiwan/2/62 ATCC/wrus víáve1 ' tc,|.d5q!T,l , "

-D

'\,
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7. Um resultado negativo pode ocorrer se a concentração de antígeno for menor
que o limite de detecção do teste ou se a amostra foi coleta ou transportada de
forma incorreta.
8. Um resultado negativo não exclui a possibilidade de infecção por SARS-CoV-2.
e deve ser confirmado por isolamento viral ou RT-PCR
9. Resultados positivos não descartam a possiblidade de infecção com outros
patógenos.
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COVID-19 Ag ECO Teste
ECO F COVID-19 Ag

Prezados Clientes,

Através de estudos internos realizados através do nosso Fornecedor de matéria prima, SO Biosensor Inc,
localizado na Coréia do Sul, foi verificado que o COVID-19 Ag ECO Teste e o ECO F COVID-19 Ag podem ser
utilizados para detecção das variantes do SARS-COV-2 identificadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil.

C O detalhamento do estudo realizado pode ser visto no quadro abaixo:

1. Objetivo do teste
O propÓsito desse teste é verificar se o COVID-19 Ag ECO e o ECO F COVID-19 Ag possuem capacidade
de detectar as variantes do SARS-COV-2.

2. Itens analisados
-Sensibilidade analítica
-Análise ih-s&o

3. Amostras
3.1 Amostras Positivas

Variante Sinônimo Pais de origem Tipo de amostra Alvo

Wuhan-Hu-1 N/A China Proteína recombinante Proteína N
VUl 202012/01,

B.1.1,7 VOC-2B2012/01, Reino Unido Proteína recombinante Proteína N
L 20B/501Y.V1, 501.V1

8,1.351 501,V2, 20C/5E)IY.V2 África do Sul Proteína recombinante Proteína N

8.11,248 20J/501Y V3, PI Brasil Prote"na recombinante Proteína N[Reportada do Japão)
* As ceoas dzs vanàntes do SARS-CoX2 foram Ut,'//Zad3s na forma de proteíhas recomb/bantes do nuc/eocaps/aeo (proteiha N)

sMtehZadas, dewdo à protetha alvo dus" testes sera p/"ote/ha N

3.2 Amostras Negativas
ID Fonte Resultado do PCR

Swab nasofaríngeo humano negativo BioNote,inc Negativo

* Swabs de naso/àuhge negativas faram coletados de doadores saudávek e foram conhimados como negativos por PCR (aprovado pelo
FDA USA kkSTANDARD MnCoVReal- Thne Detecbbn, CFX96).

Av Amaranhe Rbeim de Castw S51
C) 0l,veím ICEP 3920G-MO ® &38375U270 ) (g e'od%nodiçamm.h

Corinto l MG i
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3.3 Dispositivo Teste
3 lotes de dispositivos testes foram utilizados para esse estudo.

4. Método do teste
4.1 Cada uma das proteínas recombinantes do nucleocapsideo foi diluída serialmente
4.2 As diluições da proteína recombinante foram adicionadas a um swab de nasofaringe normal.
4.3 O swab enriquecido foi testado conforme instruções de uso de cada kit.
4.4 As di|uiçÕes das proteínas N recombinantes foram testadas repetidamente 20 vezes para cada

lote de dispositivos teste.

5. Resultados
O COVID-19 Ag ECO Teste e o ECO F COVID-19 Ag detectaram as proteínas N recombinantes das 3
variantes 1Reino Unido, África e Brasil) com o mesmo limite de detecção da proteína N recombinante do

L Wuhan-Hu-1 (virus paÜêmico), utilizado como controle positivo. à concentração do limite de detecção

foi de 0.0156 µg/tnQ.

Sendo assim, a sensibilidade do COVID-19 Ag ECO Teste e ECO F COVID-19 Ag não foi afetada
pelos mutantes B.1.1.7, 8.1.351 e 8.1.1.248.

Análises ih S///tO demonstram que cada variante possui alta homologia quando comparado com a cepa
pandêmica Wuhan-Hu-1, como demonstrado na tabela abaixo:

Variante Pais de origem Homologia comparada com a Wuhan-Hu-1
B.1.1.7 Reino Unido 99.52%

8.1.351 África do Sul 99.76%
8.1.1.248 Brasil (Reportada do Japão) 99.28%

6. Conclusões
C O COVID-19 Ag ECO Teste e o ECO FCOVID-19 Ag são capazes de detectaras variantes do SARS-CoV-2 do

Reino Unido, África do Sul e Brasil sem interferência em seu desempenho.

Estudos adicionais usando virus mutantes reais do Reino Unido, África do Sul e Brasil, não recombinantes, estão
sendo desenvolvidos. Continuaremos nossos esforços para cumprir os padrões de gestão de alta qua|idade para

garantir a satisfação do cliente e a segurança do produto.
6"7

N L+~
Vinícius Silva Pereira - CRF-MG 19.800

Responsável Técnico

Av.Arvwmbe Ribeim de
© Oliveira ICEP 3Sü%C0(j0 , ¢9 &3837S1R70 i ® e'x'd'àmbca£om br
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ECO F COVID-19 Ag

COVID-19 Ag ECO Teste

Biossegurança na execução dos testes para Antígenos SARS-COV-2

Edição 001/2020. Atualizado em 15/12/2020.

1- Por que o ,E,C,O_F,COVID-19 Ag e COVID-19 Ag ECO Teste são mais seguros de utilizar?

Relatórios de avaliação realizados no Canadá e no Reino Unido acerca dos diluentes do fornecedor marca A**

comprovaram que a solução (tampão do kit da marca A** + amostra) não inativou o Coronavírus (SARS-CoV-2) como

demonstrado nos estudos abaixo, elevando o grau de contaminação biológica. Em contrapartida, os testes detecção

C de Ag da ECO Diagnóstica realizam a inativação do vÍrus, após homogeneização da amostra coletada com o tampão.

A + Tampão

4j->

"~F " . U

A + Tampâo

é"

R das Acáuas1338 IsL9€)6
C) Vale do SeanoiCEP 34,%0-0® ® +553136532025 ecodiàgnosticacom.br

Nwa Limàl MG 18rasi(
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Public Santé

OnMZ' oR\g'i%""
" FACT SHEET

Abbott Panbio'" COVID-19 Antigen Rapid Test:

Biosafety Considerations
12/04,/20ZO

What you should know
Abbott Panbio" CO\AD-19 Antiçen Rapid Test Device Buffer is ns mctive at lnactivam SARS-CoV-2.
Accordng to recent scientific evidence', the buEfer p«wided with the Panbio'" device should not be
relied upon to inactivate idectinus samples (e.g. patient swabs).

Disponível em: publichealthontario.ca

C

Public Hedth
England

SARS-CqV-2 Inactivation Testing: Interim Report

C

Product/treatmenf d0tàlt6

Lp'odu'tZeatmen| [Pânbio COVID-19 Ag Rapj.d Mt Devfce Bu¶or l

ínterpretatioq

' Treatment with m product for 1, 5 cx IQ minutes was not efteçtive at reducing virus
l tttre.

, Thi3 product 3hoüld not be relied upon 1d inactivate infectious samples,

' . .r
This test has been pedormed using tissue culture fluid, The efTectíveness of ttiis
treatment against SARS-CôV-2 may vary when used to lnactivâl& cltnlcal samples or

other types of sampp matrix. Any mulls of inactivUon testing using otNt.sampie

matrices Mil be released as they become avallable .:<

Disponível em: https://www.gov.uk/government/pub|ications/covid-19-ph+|aboratory-asse5sments-of-inactivat ion-methods

,,C"

R dasAcácias 13381 d906
C) Valeda Serencji CEP 34,%(1-0% l ® '553t36532025 ® et.diagnosticacom br

Nova Lima l MG1 Brasil l
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Edição 001/2020 - Atualizado dia 15/12/2020

2- Quais as vantagens de utilizar os testes da ECO?

Inativa os vÍrus após 2 minutos da adição do tampão;

O tampão é individual para cada amostra;

Minimiza a ocorrência de contaminação biológica;

Não é necessário uso de cabine de segurança.

3- Quais cuidados o profissional de saúde deve seguir ao realizar o ECO f covid-19 Ar e covid-19 Ag ECO Teste?

Usartodos os EPI'S recomendados pelos órgãos de saúde para coleta e manuseio de amostras respiratórias porque o

teste pesquisa antígeno e como sabido o Coronavírus é altamente contagioso.

C

R dasÁÚKia5 1338 IsL%6
C) Vale do Seem ICEP 34.®0A® ® +55313653,202S e(jodiagnoslta£om,br

Nava Limàj MG fBmsil
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LAnha F-Line
C Sistema de Imunoensaio Fluorescente

Única plataforma para todo o menu de testes

Resultados semi-quantitativos e quantitativos
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CO F-Line

Sistema de Imunoensaio Fluorescente
Experimente os testes da linha F-Line altamente precisos com os analisadores ECO Reader F

O analisador F-Line é o sistema de imunoensaio fluorescente de última geração.
É um sistema de imunoensaio multi paramétrico acessível que fornece
diagnósticos precisos ao seu laboratório.

Específicos para Antígenos
e Anticorpos
· Simples e fácil de usar
· Resultado rápido
· Custo-beneficio

Marcador Európio
· Sinais mais fortes
· Alta estabilidade
· Interferências minimizadas

Parâmetro de Informações
· Código de barras 2D contém
todas as informações necessárias
para o teste

COl 1Índice de corte)
· Fácil leitura do resultado

ç,-2

C
dé'::"uv% (Ó?"""°'

*. -- -- An,i,a,,o

dÊP --- -- -- ID pacier}te

A
AF/% d? ,r"

µ~> arhostra

............ . .. Antígeno
l

l;í·g,. L ' " '~-, .- Almofada absQrvente

l t '""-
Anticorpo ' " "' '5>~.

Almdada · ,""" ,,,: í
deeuròpk Lmk

teste

lnão depende da interpretação de leitura)
· Avalia o nível de infecção do paciente
· Identificação de infecções primárias e secuRárias



Procedimento simples
Todos os parâmetros podem ser
executados de forma randômica, O
analisador reconhece cada parâmeho
assim que o dispositivo teste é inserido e
exibe o passo a passo para preparação
da amostra.

: :'
k

" e

d'w \
:. ~

C Identificação do paciente

com sistema de impressão

A identificação do paciente escrita
manualmente no dispositivo teste
é impressa no resultado para
maior conveniência do usuário.

Conectividade
Bluetooth

FIDO comunica
com o telefone
celular

.-~7Data share .l-"

" Serviço em nuvem c->

Data Shme

j

Conexão direta
· Conexão direta
do analisador cQm
o computado

m~_~~~"
Serviço em Nuvem

Celular m

'"l, ":1Tb
zi' P'

Computador
LIS/HIS

Conectividade LIS/HIS
· Conecta com a maioria dos sistemas
de informação já existente
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Menu de Testes Semi-Quantitativos e Quantitativos

Parâmetros Quantitativos

Marcadores Cardíacos Marcadores Tumorais

· Troponina l · PSA

· hsTroponina l" · Sangue Oculto (FOB)

· CK-MB ·AFP*

·hsPCR · CEA*

· O-Dímero
Metabólitos

· NT-ProBNP .HbA1c

Parâmetros Semi-Ouantitativos

Hormônios

·8-hCG

·LH

·TSH

· T4 total*

· T4 livre

·T3*

· 1J-Albumina

· Cistatina C*

Inflamaçao

·PCT

·PCR

· Calprotectina*

Outros

· Vitamina D*

Doenças Respiratórias

·C0VlDAg

·C0VID lgG/lgM

· COV|D/F|u A/B

· COVIl) nAb (Neutralizante)

· Influenza A/B

·RSVAg

· Legionella Ag

· S. Pneumoniae Ag

· Strep A Ag

· Adenovírus Ag

· TB-Feron-V
Doenças Parasitárias

· Filariose - ICT*

· Malária Ag - ICT
Prd útQs em d wenvo|vimEda

ICT (lmmocrQmatWaf|a]

Doenças Infecciosas

· HCVAb

· HIV Ab/Ag (p24)*

· C.difficile A/B/GDH*

· Sífilis*

·Anti HBs*

· HBsAg*

· Lyme lgG/lgM*

Arboviroses

· Dengue lgG/lgM

· Dengue NS1

· ChikVlgG/lgM

·ZikaAg

- Zika lgG/lgM

"55 31 3653-2025 · contato@ecodiagnostica.com.br · www ecodiagnosbca,com,br
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15/03/2021 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas l Produtos para Saúde l Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Eco Diagnostica Ltda

CNPJ 14.633.154/0002-06 Autorização 8.09.548-8

Produto ECO F COVID-19 Ag

Apresentação/Modelo

1 cassete; Tampão de extração com 2 mL: 1 Swab estéril.

5 cassetes; Tampão de extração: 5 com 2 mL; 5 Swabs estéries.

.k': X

·· ' :'

€J 10 cassetes; Tampão de extração: 10 com 2 mL; 10 Swabs estéries.

20 cassetes; Tampão de extração: 20 com 2 mL; 20 Swabs estéries.

25 cassetes; Tampão de extração: 25 com 2 mL; 25 Swabs estéries.

30 cassetes: Tampão de extração: 30 com 2 mL: 30 Swabs estéries.

40 cassetes; Tampão de extração: 40 com 2 mL: 40 Swabs estéries.

50 cassetes; Tampão de extração: 50 com 2 mL; 50 Swabs estéries.

100 cassetes; Tampão de extração: 100 com 2 mL; 100 Swabs estéries.

Tipo de Arquivo Arquivos

X

X

!
. .....S

i

Expediente, data e hora

de inclusão

C INSTRUÇÕES DE uso OU MANUAL DO

USUÁRIO DO PRODUTO

INSTRUCAO-DE-USO-EM-

AVALIACAO - 1 de 1.PDF

0714193/20-9 -
10/02/2021 - 04:07

X"

Nome Técnico CORONAVÍRUS

Registro 80954880131

Processo

Fabricante Legal

Classificação de Risco

25351.162809/2020-27

· FABRICANTE: Eco Diagnostica Ltda - BRASIL

Ill - Classe Ill: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública

Vencimento do Registro 19/03/2030

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

https//cor1su|tas,anvisa.gov.br/#/saude/25351162809202027/?numeroRegistro=80954880131 1/2
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31/01/2020 Consultas - Agência Nacional de VigiIância Sanitária

(=2az
Consultas l Produtos para Saúde l Produtos para Saúde

Detalhes do Produto
: « "· · ·· ·· · "· H- G :X: H-

Nome da Empresa Eco Diagnostica Ltda

' CNPJ 14.633.1 54/0002-06

, Produto Família ECO Reader F

Autorização 8.09,548-8

" " .·"· "' I' "' :·: m :"«

ApresentaçãolModelo

ECO Reader FIDO - FIDO

ECO Reader F2400 - F2400

ECO Reader F50 - f50

ECO Reader f200 - f200

« X

Nome Técnico
·—

Instrumento destinado a imunoensaios

Registro

Processo

Origem do Produto

Classificação de Risco

80954880050

25351.538428/2017-28

· FABRICANTE: Eco Diagnostica Ltda - BRASIL

|| -Classe ii: produtos de médio risco ao individuo e ou baixo risco à saúde

pública

Vencimento do VIGENTE

C Registro

Voltar
K-..................-. ---

https://consU|tas.anvisa.gov.brm/saude/25351538428201728/?numeroRegistro=80954880050 1/1



15/03/2021 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

=33

Consultas l Funcionamento de Empresa Nacional l Resultado l Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

4w

Razão Social

Eco Diagnostica Ltda
CNPJ

14.633.154/0002-06
Endereço Completo

Av. Amarante Ribeiro de Castro, 551 Não se aplica. BPF apresentado. - Oliveira CEP: 39.200-000 -
CORINTO/MG
Telefone

(
Responsável Técnico

VINICIUS SILVA PEREIRA
Responsável Legal

VINICIUS SILVA PEREIRA

Dados do Cadastro

C

Cadastro N'

8.09.548-8 (PM4Y2MWOH453)

Data do Cadastro

22/07/2013
Situação

Ativa

N° do Processo

25351.368345/2013-29

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades l CIasses

Armazenar

· Correlatos

Distribuir

· Correlatos

Embalar

· Correlatos

Expedir 6"
· Correlatos

Exportar

· Correlatos

Fabricar

https://con$u|tas.anvisa.gQv.br/#/empresas/empresas/q/25351368345201329/?cnPj=14633154000206 1/2



15/(KH2021

· Correlatos

Importar

· Correlatos

Reembalar

· Correlatos

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária Ci'23j

i

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa

Solicitante

Linhas de Certificação

Vigentes

Data de Vencimento do

Publicação Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação

Vigentes

Data de Vencimento do

Publicação Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

C

b"

https//consU|tas,anvisa.gov.br/#/empresa$/empresa$/q/25351368345201329/?çnPj=14633154000206 2/2
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

, PROCESSO ADMINIS'RATIVO N° 019-S/2021
)

,' ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

l COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA! UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

4W·

PARECER TÉCNICO
-l

V



i""; Prefeitura
o o MunicipalO

z:, de Itabuna

<>23®

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OFICIO INTERNO Nq 228 l 2020 Itabuna, 05 de abril de 2021

DE: Departamento de Média e Alta PARA: Departamento de Licitações e Contratos -
Iuri Silva Vanderlei

Complexidade - Adriana Peixoto Silva

ASSUNTO: Emissão de parecer referente ao pregão eletrônico nç! 005-S/2021

,

Prezado,

Venho por meio deste, no que se refere ao Pregão Eletrônico nQ 005-S/2021, no qual tem

como objeto Aquisição de testes para detecção de COVID-19, antígeno por metodologia de

fluorescência, para atender a demanda do departamento de média e alta complexidade, informar

que, conforme avaliação do descritivo apresentado pela empresa vencedora, cópia em anexo, este

atende as especificações solicitadas pelo Departamento.

Sem mais até o momento, coloco-me a disposição para esclarecimentos que se façam

O necessários.

Atenciosamente,

Adrian eixoto Silva
Departamento de Média e Alta Complexidade

,)",;?:
6

Av. Princesa Isabel, n 678, Banco Raso, Itabuna - BA
CEP' 45607-291, CNPj: 08.218.991/0001-95

Contato: 3618-4909
e-mail: dmac/tabuna@hotmai/.com
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Licimaster

RAZÃO SOCIAL: LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: Rua Da ldonesia, N' 500 - Granjas Rurais Rurais Presidente Vargas, Galpão 8 - CEP: 41230-020 - Salvadorl BA

CNPj: 20.001.049.0001-76 Insc. Estadual: 116.051.998 lnsc. Municipal: 488.542/001-01
Tel.: (71) 3035-9718 E-mail: Hcitacao1@licimaster.ccm
DADOS BANCARIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0618 OP. 003 C/C 2712-4

Á
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
PREGÃO 005-5.2021 ( ELETRÔNICO )

Início da sessão de disputa de preços 16/03/2021 às 14:00 horas.

AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE

SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA)

MINUTOS.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRA

DESCRIÇÃO MARCAI UF QUANT. LOTE VALIDADEU TE FABRICANTE

STE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA COVID-19 POR ECO UND 1 202102036 16/06/2022

MEDOTOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA. Teste pra determinação DIAGNÓSTICA
qualitativa de ANTIGEND DE SARSCOV- 2 (COVID-19), uti|izandQ a

metodologia tluorescência (Európio), com resultado em índice de Corte

(Cal). Em amostra humanas de Swab da nasofaringe, Procedimento em

única etapa para evitar risco de contaminação, O Kit deverá ser composto
por um di$pQsitivQ em cassete beste, tampão de extração com tampa filtro

e Swab estéril. Leitura em 001 em 30 minutos. Armazenamento 20 a 30°C

Sensibilidade minima de 85% Especificidade minima de 95%
Fornecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura de resdtados, em

regime de comodato. ESse teste pode ser utilizado para auxiliar no

diagnóstico inicial do COVID-19 em pacientes com sintomas clínicos da

infecção por SARS-COV-2, teste para diagnóstico in vitro, proporcionando

um resultado de triagem inicial, Obrigatório q Registro da ANVISA Prazo
de validade não deverá ser inferior a 12 (doze) meses,

)
Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertadas estão inclusas todas as '

despesas necessárias à execução do abjeto desta licitação, tais como: os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da

licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, liscais e parafiscais; fmtes pam entrega de quaisquer materials C/Fi'Camaçarl; seguros,'

e" · ""gos sociais e trabalhistas; equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado cornesponder,

r, sãmente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a ems nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias corridos l !
- , . A ,Prazo de Entrega: Conforme edital l. ., ,. _

Prazo de Pagamento Conforme edital '· ' ' ' wÁLL z·'"i Y Bu' (J' CU \' ^ t, j·

Validade dos produtos : Conforme edital j2U.0M.049/0001-76

Salvador, 31 de março 2021 u (á,

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO Rua maonesta, n' 500 - Galpão 8
Granjàs Rurais Presidente Vãrgâs

CEP: 41.230-020

, ,. ,,, Salvador - BA
halrson ranyere oliveira de figueiredo Dopartamnto de Médiâ g Aitá

representante comercial Complexidadè ; SMS
RG: 09716261-20 SSP/BA RECEBIDO C
cpf:019.187.795-62 "à)lCRl"l à~/G :4 l Ü;"

p/wís« ê=j

LICIMASTER DISTRtBLjjDORA DE MEDPCAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HQSPMLAR EIRELI

Rua Da ldcmesia, nf 500 -Granjas Rurais Presidente Vargas

CEP: 41.230-020 - Salvador/ BA. Fone: (71) 3035-9700

EMAIL: licitacao@licimaster, com

CNPJ 20,001.049/0001-76
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 019-S/2021

_
ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

l PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-Sl2021
,rÍOBjETO: AQUISIçÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECçÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
R UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

l
l

TERMO DE ADjUDICAÇÃO



DQ3"Í
09/04/2021 www.licitacoes-e.com.br

FUNDQ MUNSCIPAL DE SAUDÊ · F¥!$
UOR: [N¶] FUNDO MUNíCéRAL DE $AUPE · FMS - Hm ççmvaln: 27JU22022
(JCM5197) ALUNA FRANCINE ROCHA DE SANTANA

pmgtmto - Fim repre$emçã¢y' 2Zi02/21)22
Atmdmento l SAC BB l OuKdoha

Sala de dispúta Criar licitação i Pesquisa avançada ' Suas 1iáEações Banco de Preços Ajuda Sak

Licitações

Licitação [n° 859772]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

[Opções" l

Cfiente

Pregoeiro

Resumo da licitação

FUNE1O MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS l (l) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

IURY SILVA VANDERLEI

AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECçÃO DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2

(COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRÈNTA) MINUTOS, PARA ATENDER A

SECRETARIA DE SAÚDE.

l

EcMal

Modalidâde/lipo

Participação do fornecedor

Situação da licitação

lniáo acolhimenlo de propostas

Abertura das propostas

ldbm.a da halação

Abrangência da disputa

Forma de condução

DQ5-5/2021

Pregão

Ampla

Disputa encerrada 0

04/03/2021-13:00

16/03/2021-13:30

Português

Nacãond

Ektrõnico

Processo

Tipo

Prazo para wnpugnaçào até

Data de publicação

019-5/2021

Menor preço

3 dia(s)

04/03/2021

Limite acolhimento de p'opostas 16103/2021-13:30

Data e a Nora da disputa 16A)3/2021-14:00

Moeda da 1icitaçãc' (RS) Real

Moeda da proposta Moeda da licitação

Equalmção ICMS NãQ

Tipo de encemamenlo da disputa Randômico

Lote [n° l]

: Opções

Resumo do 1q¢c TESTES COM MEDOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/CQOP

Tipo de disputa Decreto N" 10.024 - Modo de disputa abem e Critério de seleção Todas as propostas

fechãdQ

e

Situação do lote Adjudicado

Tempo mínimo lances intermed¶âricys 5 segundoçs)

Tempo de disputa sessão pública 15 minutos

lntervak minimo diferença de valores RS 0.01

Valor estimado do lote RS 240.413.33

Data e q horário 07/04/2021-15:48:29:271

Tempo minimo cobrir melhor oferta 5 segundo(s)

Tempo aIeatôrio de disputa O - 10 minutos

Valor minimo cobrir melhor oferta R$ 0,01

CNPJ

Fornecedor vencedor

Telefone

Nome contato

Ar'ematado

justificativa

20,001.049/0001-76

LICIMASTER DISTRIB DE MEDIC E PROD MEDICO-HOSPITAL

(71) 30359717

ADRIANA SIMOES DE OLIVEIRA

RS 240.000,00 Contratado RS 180.000,00

Havendo regularidade da proposta e cumprimenta dos requtsHos de habNtação. DECLARO VENCEDORA a licitante

LICIMASTER DISTRIBUIDORA

' 1".4": .:.> L, : 'y '"í4:

EAC RB - êjm m 0'7ZZ l oam ?20 sm l tje·ckm»e auBNrMm- DWI 723 BEN I l Rekrç'&w mm Kwwtkism
zmm.n 1w$& ¥n Nx ¶t34<34 skt ZOO'

1/1
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-Sl2021 !
h 0

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

l AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO

DE PROPOSTA
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Pre 'eitura Municipal de

""" """ "" Itabuna

AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO DA HABILITAçÃO E PROPOSTAS DE PREçO PE 005-S.2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
CNPj N° 08.218.991/001-95

PREGÃO ELETRÔNICO N" 005-5/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 019-S/2021

RESULTADO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREçO

C O Pregoeiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA após análise e julgamento das
propostas de preços e documentação de habilitação e, em conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93. 10.520/2002 e nas disposições do Edital do Pregão Eletrônico N" 005-S/2021, com
finalidade de selecionar proposta mais vantajosa, objetivando a AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO
QUALJTATNO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2
(COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA)
MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, decide habilitar e declarar venoedora(s)

da presente licitação a(s) empresa(s) abaixo:

EMPRESA VENCEDORA:

- LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ n° 20.001.049/0001-76, com o valor global de RS 180.000,00 (Cento

e oitenta mil reais);

CRITÉRIO DE jULGAMENTO: MENOR PREçO POR LOTE.

ltabuna-BA, 09 de abril de 2021. Iury Silva Vanderlei - Pregoeiro.

C

_7

G

Certificação Digital: OT6MN2PQ-BHPQEYOP-GSF1BOFL-V3XERYXN

Versão eletrônica dispon/ve/ em: http://www.itabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - PCP Brasil
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Prefeitura Municipal de Itabuna

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-Sl2021 l
C

l ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE

,
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021 ,!

ÍOBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DEFLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS )

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
7\ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

HOMOLOGAçÃO
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N° 08.218.99110001-95

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 019-S/2021

HOMOLOGAÇÃO

C

A Secretária de Saúde do Município de Itabuna, no uso de suas atribuições legais à vista
do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021, objetivando AQUISIçÃO de TESTE RÁPIDO
QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2
(COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30
(TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

Considerando que o processo licitatório Pregão Eletrônico n'. 005-S/2021desenvolveu-
se em conformidade com o disposto nas Leis n° 10,520/02 e 8.666/93 com suas modificações
posteriores, resolve HOMOLOGAR o resultado julgamento da habilitação e propostas de preço.

EMPRESA VENCEDORA:

- LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOSHOSPITALARES EIRELI, CNPJ n° 20.001.049/0001-76, com o valor global de R$ 180.000,00

(Cento e oitenta mil reais);

Itabuna - BA, 09 de abril de 2021.

LIVIA MARIA OMFIM MENDES AGUIAR
Secretária de Saúde

,AÍ"

prefeitura Municipal a v. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE :'7<.«·
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FUNDO MUNICIFAL DE SAUDE . FKES
UCK [NI) FUNDO MUNICFFN. DE SALDE · FMS . Fim cmtrako: 27A)2/2022
1jDe¶51y71 ALLANA FRANCfNE ROCHA DE SANTANA
3PK"<r pregoewo · Fim nEmg$ientação' 22U2/2022

Sala cIe cHsputa Criar licitação Pesqusa avançada

www.licitacoes-e.com.br Oat4(á

l

Atendimento l SAC BB l Ouvidona l

Suas licttações Banco de Preços Ajuda Sair

Licitações

Licitação [n' 859772]

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Opções

Cliente

Pregoeiro

Resumo da licitação

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS l (l) FUNDO MUNICIFAL DE SAUDÊ - FMS

IURY SILVA VANDERLEI

AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA. PARA DETECçÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2

(COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÊ 30 (TRINTA) MINUTOS. PARA ATENDER A

SECRETARIA DE SAÚDE.

Edital 005-S/2021 Processo 019-S/2021

Modalida&/tiw Pregão Tipo

Participação do fomecédor

Situação da licitação

lnicro acolhirmnto de propostas

Abertura das propostas

Idioma da licitação

Abrangènda da dispu:a

Ampla

Homologada

04103/2021-13:00

16/03/2021-13:30

Português

Nacional

Prazo para impugnação até

Dala de pubhçação

Menor preço

3 dia(s)

04/03/2021

C

Forma de condução Ektrônico

Tipo de ençerramenlo da dssputa Randômico

Limite acdhimento de propostas 16/03/2021-13:30

Data e a hora da disputa 16/03/2021-14:00

Moeda da licitação (RS) Real

Moeda da proposta Moeda da licitação

Equahzação ICMS Não

Z L3mim nu è,ra.tt
SAC BB -~729 Gi7ZZ l Qímab.% - MCXI 729 5578 l C"t%e:iZ% ?2Eí l Se'jumrm i com kwesMmm

mujam 1833, 90 brt zm

€

https://wwwjicitacoes-e.wm.br/aop/consultar-detalhes4icitamo.aoP

b"

1/1

l



C'R"4.5

u:E=_7

%0
=—=

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-Sl2021

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

, COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021 ,1

OBjETO: AQUISIÇÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE
FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
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Itabuna

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE 005-S.2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA
CNPJ N" 08.218.991/001-95

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 019-S/2021

(D HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de Itabuna, no uso de suas atribuições legais à vista
do PROCESSO ADMINISTRATIVO n" 019.Sl2021, objetivando AQUISIçÃO DE TESTE RÁPIDO
QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECçÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2
(COVID-19) EM AMOSTRAS DE SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30
(TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

Considerando que o processo licitatório Pregão Eletrônico n°. 005-S/2021desenvolveu-
se em conformidade corn o disposto nas Leis n° 10.520/02 e 8.666193 com suas modificações
posteriores, resolve HOMOLOGAR o resultado julgamento da habilitação e propostas de preço.

EMPRESA VENCEDORA:

- LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES EIREL.I, CNPJ n° 20.001.049/0001-76, com o valor global de RS 180.000,00

(Cento e oitenta mil reais);

Itabuna - BA, 09 de abril de 2021. Livia Mana Bomfim Mendes Aguiar - Secretária de Saúde.

' h

lL"

Certi/icação Digital: OT6MN2PQ-BHPQEYOP-GSF1BOFL-V3XERYXN

Versão eletrônica disponível em.' htttp:/iWww./tabuna.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituía infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019-S/2021

~
ORIGEM: DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005-S/2021

OBjETO: AQUISIçÃO DE TESTES COM MEDOLOGIA DE

FLUORESCÊNCIA PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-

COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
K UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

l

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006-S/2021

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde, ÓRGÃO GERENCIADOR
DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, Itabuna-BA, Departamento de Licitação,
neste ato representada pelo Sr. lury Silvá Vanderlei, nos termos do artigo 15, ll, da Lei Federal rif 8.666/93, Lei Federal rN
10.520/2002, Decreto Municipal n9 9.408/11 e as demais normas legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO
ELETRÔNICO 005-S/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, publicado no DOM n' 4439 do dia 03 de março de 2021,

página 124, DOU nQ 42 do dia 04 de março de 2021, página 174 e Jornal Correio do dia 04 de março de 2021, página 24,
para REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata n9 006-S/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação pOr ela(s) a1cançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, e

suas alterações e no Decreto Estadual n.9 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO
QUALITATIVO POR FLUORESCÊNCIA, PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 (COVID-19) EM AMOSTRAS DE
SWAB NASOFARINGE, COM RESULTADO EM ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.

í

C

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇQ

2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 005-S/2021 -

Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (S) abaixo:

. t;.
NOME DA EMPRESA: LICIMASTER DíSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, Pes'o" l

Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 20.001,049/0001-76, localizada no endereço Rua da Indonésia, n" ·,

SOO, Galpão 8, Granja Rurais Presidente Varças, Salv,ídor -- BA, Cep: 41.23Ô·D20, telefone (71) 3035-97'00, neste ato

representada pelo Sr. Halerson Ranyere Oliveira de Figueiredo, inscrito no CPF n° 019.187.795-62, portador do RG n"
9.716.261-20, residente e domiciliado na Rua Altamiro Luz Conceição, sIn. Quadra 05, casa 2, Lau"o de Freitas :- BA-

" " " . """"", . LOTE 01 . ' "" "" " , n

Und QUANT" MARCA VALOR TOTAL
.,,,,,+,, , sq UNITÁRIOiTESTE PARA DETECÇÃO DE COVID-19 ANTÍGENO DA , '

COVID-19 POR MEDOTOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA

Teste pra determinação qualitativa de ANTIGENO DE l - ' ,

SARS-COv-2 (COVID-19), utilizando a metodologia

fluorescência (Európio), com resultado em índice de : , -"

Corte (Cal). Em amostra humanas de Swa b da
nasofaringe. Procedimento em única etapa para
evitar risco de contaminação. ECO

R$ 90 00 R$01. O Kit deverá ser composto pOr um dispositivo em UNI) 2.000 DIAGNÓSTICA ' 180.000,00
cassete teste, tampão de extração com tampa filtro e

Swab estéril,

Leitura em 001 em 30 minutos.

A'mazenamento 20 a 30"C
' Sensibilidade minima de 85%

Especificidade minima de 95%
Fornecimento de 02 (dois) equipamentos de leitura

de resultados, em regime de comodato.

cíP '
Prefeitura Municipal secretaria municipal de saude

i
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Esse teste pode ser utilizado para auxiliar no
diagnóstico inicial do COVID-19 em pacientes com
sintomas clínicos da infecção por SARS-COV-2, teste
para diagnóstico in vitro, proporcionando um
resultado de triagem inicial.
Obrigatório o Registro da ANVISA
Prazo de validade não deverá ser inferior a 12 (doze)
meses.

'"'"""."

çláusula terçeira- pas CoNd|çÕeS de fqrnecimento

E

3.1. Os ó©ãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nQ 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,
autorização para aquisição dos testes para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante
da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado
pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias Úteis a contar da comunicação-
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.
3.4, Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de
acordo com o edital do Pregão Eletrônico 005-5/2021, Termo de Referência, Anexo l, com a proposta vencedora da

licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6. O MuMcípio de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo ass%urado ao beneficiário do Registro de preços,

preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QçjAFjTA - DQ P/lçiAMENTQ

C

4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela
contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a

apresentação da Nota Fiscal.
4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, dêvidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efêtuâr o pagamento das Notas Fiscais elou Faturas.

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos èntrègues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva

dos produtos entregues total ou parcial.
4.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ,
4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
4.7. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da Nota
Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
4.8. Em caso de devolução da Nota Fiscd ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua

reapresentação.
4.9. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.

CLÁUSULA QUINTA - DA VALIDAÇ'E CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. O prazo de validadê deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação

do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.

t9 2
P'£f!!!tuta Mun!"kal secretaria MUN/C/PAL Ç?E SAÚD!Ê, . ,
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5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei n9
8.666/93.

5.2.1, 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 promover as
necessárias negociações junto aos fornécedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo supervenientê, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciâdor deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornécedor será liberado do compromisso assumido;
b) convocar os demais fornécedores. visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata,

5.3. Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecêdor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

N a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a vêracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

€, 5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

ÇLÁ,USULA SEXTA - DOS USUÁRIOS NÃÇ)-PARTIÇIPANTES/ADES|STAS

6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.

6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata. desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, pOr órgão ou entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.

6.5. O quantitativo decorreMe das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua
totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a SECRETARIA
MUN|apAL DE SAÚDE, independeíitemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

C
CLÁUS\JLA DO REGI$7RO DE PREÇOS

7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:

a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua(s) justificativa(s);
c) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78. Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93,

com as respectivas alterações posteriores;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrentè deste instrumento de

registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVi, da lei Federal nQ

8.666/93.
7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada à ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do

'""°' Q 3

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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73. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por
com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.

7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da{s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.

çLÁmlAQ!IA~QQ çAç)ASTRQ pe RESERVA

C

8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE
RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo
CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.
8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(S) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao
preço, obriEando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a
ordem de classificação.
8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular
registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condiçÕes de

habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.
8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada

para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial

do Município.
9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos
relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO N9 005-S/2021- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal n° 9.408/11, a

Comissão Permanente de Licitação da SMS.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual

teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

ltabuna-BA, 12 de Abri! de 2021.

Ç L< " 'F

IL/RY ANDERLEI

Departa ento de Licitações
Ó'g t ¶'en'iado'

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretaria Municipal de Saúde
Órqão Participante

L,

' i
LICIMASTER DISTRIBUIDORA DÊ MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI

Halerson Ranyere Oliveira de Figueirêdo

Fornecedor
4

Prefeitura Municipal SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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COV-2 (COVID-19) NOS PACIENTES ATENDIDOS NA
rUN|DADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
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as cmdèçbes RTEwÃàs editM. sujeitando-se à¥ partm ás normas ¢omtanwr m Lek M 8,K& de 21 de Jvnhu dt 1993, ç

2#@5 @iwaçCes è na Decreto Emduil n.' 26.375/2005, e mm as dqspmx$ a $c€úi':

'U prim Ra - WEI'

1.l a pr~Me Ata dc Reehstrp de preço ZEn Por objew · çQnvuujo 4e cmpreN para AQWSPÇÀQ DE TESTE RÁPIDO
QUAUTATNO POR FLUQRESCÊNOA. PAM DETECÇÃO DE ANTÍGENOS CbE 5AR$-COV-2 (COW>19) EM AMQSTRAS DE

SWAB NASOFAM%E COM RESULTADO EM m 3Q {TRINTA) M1NUTQ$, PARA AUNEXR A SECAETAMA DE SAÚDE,

çUus'j'a preçq

2,1, Cn preços dos ÍNSLWi3W mão regtséradc» nas tErmct5 Ca ptw0%t& vNKtdcxa do PREGÃO ELETRÔNICO ws-s/:Km -

Sbtema de Mçktrq dt Pt«ç«, cocdarme (ü 4hàím:

G ·
: «

El

;:f

g

l

:

:

. C.

,3

Y.r TESTE PARA D€TEC DE CQVl>l9 ANT END QA
i CçMTD-I9 POR MUX)1OLç@A DE FLUDRE$CCNCLA

teste pre dt ANTPGENO DE

SARS.CW·2 çço\t1D-I9j. uti|it@¢l& a rnetc©dqBÊ·
N

li®rextmua 1EwSim), Com rnuktado em Mkt ¢0
Corte [CAt) E m amostra huma rm dc Swaw
MyqÈqf ProcedlrneMo em n t , 2

i 0¥itàr de »Mamtmç3o ECO RS
Fj ¢èê. fO Kàç ser compmto PW um dKPO$itivu Em UNO l LW

OIAGNÔSTKA R$ 9QAQ 18GAQQM
kebt0, umpW de EM'»QO «wn Wmpa Meio e'

Swàb

Leitura em DOl em 3Q mÍnutpS,

Mmatenamenw IQ 3Q'C U

SemlHHdàw m4nlmí at ass

EspKifkWHt cNriima Se 95%

Fa¢MldmErlço de 02 (doM leitura

Sm r imê Qe comodam, ,.. _ , l .,,

(9 '
pr0t@!twÁMyníçlZg .. se£etaM~ic~ qe sRg!ç£. .,. _ ._., . . ..-

i

i >:

I)
jlj

>:

G i:

'a

k. '

J

:>

X ·

*.

i:'

"'"m=m'm.' :".",2 : Ri . . ': '«...' ·-

«

%
l?

'E

Hji

'3!3

Certi/icação Digital: KFNDODGM-EM4XTLOW- 7"BFTK3QR-NTIEURHY

Versão eletrônica disponível em.' http://Www./tabuna.ba.gov.br
Ojcumento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a inhá-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ N' 08.218.9910001.95

! Kw teste Dode ser utNrado para àurihar m l 1
l ($'a6ncmkv Inldal do CC)VID-19 em pacentes com

i çintomas dínicos da tn/ecçSo por SARS.COV-2, tute I
t' pam di»ynÓstk» m wyo, pmporuonanôO um s '

"esunaõo cbe tnaum ln'ctal.

(JbrigatMo o Clã ANWSA

l Prato de validade não deverá Ur 1n!ec"iQ' a }2 (dee) '

i meses.M I up

*

&_ê9S.U.O m!m&A&LçQ!y2LçõEs Dç FQRNECMEMTQ

C

Ç)

3.1- Os e entidàáts. beneficiários cem AU, deverão So(kcjçar. CòmtssãQ Permmeme Qe Lkitíç3o, Ngà:j

dj prêbw·te Ata. nc.'b Lermos do Decreto Municipal nR 9.408 de lZ/05/20 l J e demHs Kgkt»ç6es Wgwv¢es,

au:orlnçK Wr'k àQuísição dm tmec para setem ateMfdos, de acOrdo com úcmçào que fíu p#'Tè meçyanee

da pmet'te Au

3.1 A tomràtàçbo decurente desta Ata será formal·zjda pOr meia de Ccmma. ç} qual deverá sµer armado e 'etwaõü

pelo Fo'necedor hO pràíQ mbàmo de OS (cinco) d.aS Úttíb a contar da

J.3, Mtdwmt àssinaEura da Ata estará q ccjmnrwnMo rnE'ê®â d% m»têmís, Qbj¢to dene Prcçào.

3.4 ApáS o recebimento dc Nota de Empenho, o {omecedor terá o µrazo fimdo rq editei pmj ent'yar Os Orodu¢os:

3-$. Os itens oéverãçj ser entregum, em kx»í óestgnado pela C:iretona "equiskante (ó'gáo pa'tjicipanles do SAP), at

nem}? sem o edital do müo UetrÕnko OQ5-$/202i, Termo de qeferênci8. Anero l. com propom vencMon tie

ltçitaçZ'3, bem COmo as c|áubja5 dj Àt¥.

3.6. O Município de Itabuna Mo está a conrntar o objeto desta Kcmçiio. Numo-lhe heultMí a uühíaç3o ck

Q'jtrw mebs, respeitada a í®sjjçào relaúve às 4endO assqwado jO bendioáno dO Regemo de Preços.

wtferema. em igualdade de cond:çOes

4-L O $erã detuMo peio muniçu)iQ, Mravés Cb emiss3o Gê CKdem Bançâriè em conta couente incfkMa pela

¢onwaüda, em até 30 (trinta) dlas apócli a data Co reoemento ck cMj 3à'teta d« prOdutos entrepm, mediante a
Bptt$entaçjo da Nota Fik4j

4.2. A Contratada Deverá encaminhar juno a Noa Fiseat Ou Fatwa, as ÁVéDntôçÒ¢3 cie FocneâméMQ. de·d0amente

assmdas por O'epo5to autçrmdo PUO chefe do Poder Emecutivo, para' coM«ênçia dos quantitativos dttNamenre

fomecbdos- Não será acela a emkbao de bdetos bamános para efetuar q dn Nows Fiscais e/ou Fatum.

4.3. Havendo erro flé fmra Ou recusá pdo mmícíµío na AceitaçãQ aos produtos ecttstµm, no tMQ Ou cm parte, a

trml'tàção dó fstura será suspensa ué Qúé è Contratada tome as p«mdénoas n«tSUria$ à sua cor'tç39. passando

$€r eonMereda, pmk fim de µamento a date cj1,a rupesentaçba devidamente

4.4. Nenhum paKBmento Rentará n Contratada dts iré Wonmbilid@des çorKraruats. nem impúcm m qpvqv»ç6o detinitiv»

dm pamuws onuegw$ Cotal uu pwciU
4.5- A no'u Nccjl/tà;ura deverá :er emolda pela própria Contratada. Corn q número de inmnç3o nç

Cnpj aprexnudo nos documentos de habAIilaQo e das P'OPOSW de preços, bem etmo da Nota c$e Empenho, nXj se

mntimo noas tiuaK/M'urm Emvt;das corn ou tro CNPl.

¢,6. A devrrâ apmmtar juntamenW com a NoW iHSCM rodas as certidX$ e Uübahhlsw.
4.7. O será fei:o, em MC 30 (trlrM) diaz epôS o fomecimenco do mmerl»1, medbnte a apreseniúçX da Noa
Flml Ou Fatwa, ou mediante a ecmcs3o de Ordem Bançám em COnta correMe indkMa pEa coMr»»ch.

4.& Em caso de devolução de Noto Fiscal ou Fatura Pãt3 comão, q prazo para q p*gatmnto passará a Ruir apas a sua

reapresenraçáo
4.9. A :PGtj Rcai/fasura deverá ser emitida pela prÓp'ij Comratada, obNµtodzmene com q númeto de mscnção po

Cnpj àprexntiipdo Mn documentoS de habjibtçãc e ptqposus de p' eçql bem como do Notá de Empenho, nSo sc
admãtiMo notu fKcHsjb:urw emltiçkn com oUtFG3 CNPJ.

SJ. O prato de vmaae awe R6ç15uq de Preços serb 12 (dolé) mesei, a partir da msinatura t$a òt4 e do pubHcaQo

do extmo da Atá nu Diário Otldb do MunkjNo. perm«iMQ 8Uâ eonfnrme lelç|$|iKàQ
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5,2. A Au de Repstro de F'reçm pc~á íbRcraç&s. obed«ico$ 4$ drspmàçôes coMidas hq idã. Lei m
8 666!93,

5,2.1. O preço regismdo poderá ser revistO em deca rénda de eventual daquele$ UAKàdos no mtrcaâo,

dc fato que eime o amo dm Cerviçok ou oem r@smdoà, cabenda 30 Cue KJQ p'omovrm

rwcessârm neEçKlaçOes jurKo aos fom¢cedorà

5-2.2 Quanao Cl preço iniodmente POr tmOtrvO 6vpe·vêMeM¢. jçprnàr me $uPé't0" ao PraLicàdo KC

merc&do, o get encladoc deverá

b) convocar q fwnççedor visamo ib para wQuç3a de PrêçCK c sua adequibção 3q p'a:icàdo no

mercado; rmociiK», ó fwnecedou sera liberado ao çomprommo assum©O;

b) convocar Q3 d~b fomecevdoreç, víwdo Qpcmtunidbde de dQb rcMtados Ce
çmsinçuão aprebenta« na Ato

5.3- Qumdo q preço de toem-se $uperkr dos preps e o fomeedor. mediante "ecmdmento

+ida mente çDmpro¥ado. rão pude' mmprir o compmrmo, q gerencwku poderá:

· a) liberar o 1pmeced<m do çOmW~SO axWmWo, sem Wkaçbo da penüda6e, coMWmado
moUvos e e bè cDmlw)icuso ocoerer ènW do pedtdo de fpmecimento:

b) cçprwOCèr Ob demais wsando ¢ua1 ¢e negcx"Qo.

5.3.1. Não havêndo èmo ms nyocôçSes. q ôrg3o µ'em6óor ckv«à proce~ à revogação ck Aiá oeÇ}
de Preços. bdotanQp meaw» a obtenção conuatàçbo inah vmtjjou

É

%

Z

'È

E

?

~

I
F

E

l

f,F

6,1. A Ata de Rc€p%vq de Prtçás. duranCe sua v4ênç'a. podKô 3¢r utwãm por qvabçue' ~0 ou enMj©e

MmmWrWo pÜbltca que não reniM pacliupado ao céname me¢tèMe «msulu kb &gào gérenO3dor.

ãesde que devhdêmenêe comprmadà a van[a¢Em

6.2. Os e entidades que njo pmicip»rem do reµ:ro de quanOo oesrprem twee ino da Ata çJk R@ytq

QC Preços, deverão mandemr seu interesse junto ao ò'g3o ge"enczMor Ata, paao que este m ímUvek

fomeceduts e respectivos pteçw Gerem pratkadw, obedecida à ocdtm dt dmEficaçao

63, Cjberà no !o[r|eçedod bencfkiHo M Ma Qc dú preços. ckhbervdda$ as condições rie4j estabckciaa, çpéar

peta àceitaç3o n» do foeneçknento, independtn:emmee dos Naisitrad¢j$ om Ata, dosde quç cm

twnecknento Uo prekKKqlue obritaçõt6 antcríormente aswmdas.

6.4. As cmntrmções è¢KKx¶ààb que se wNrt a çonGpQ'o aneerio¢ n3o excèchK, po' ou entidade. a 50%

fonwem por cento) dos q.ímütatN« r%smdo$ nj Ata de MgstrO dc Preços µjta a SECREURIA MUNICIPAL DE
SAÚDE,

6.5. Q decorrente das A'a dc ce Ptcç35 am cem.mt mo poderj uxceder. cm buá

IQt8iicLm$e, h} 2CKJ% (duzentos por cHlO) ao qwmuth·o de cmj Mm ata part $ECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, àndependememente do Mmero de &gáa$ niô p»rtWMMê¶ que ad«ôrem.

~

ç!&!sau^s£nE~2Q£|M!Èç&~![!Qm£w£wu&mgm

7.1 a presentr Ata de RegMro de Preços poderá m de pkno cHrtifo:
7,1.1. Pela Cci petm»neníe de Uckaçà o, medkme cQmumc+ da uri ©òíje quando:

a) ais) detentcX3(6) não cwnprtr (wmj as obrlpçòes deW constantes;
b) ds) deçermra(s) mo cwnpr1r (em) · now de Emenho no prazo embdecklo e a wMade reqwkme

AXO suds)

c) â(5) detentora(S} det (vm) auso d rexk3o de coMtato dccorrente dem irwtrvmonto de

R@StrO Prcçoh em Mpôcesm wevhms no Ajt. 78. Inc. xu ou xvn. dó Let 8 666/93, rj
com as respectivu p«tehoce.
d) ·m qualquer dX Npóleses de total Dir µrciai de cont 'm õecor reme dom inswumen:o de l ,

e) os peeçen se bvpen«es bOS pI0tPcaco$ nO mercado.
n por razòei de lncecewe pübblco ¢e¶MgiknenCe demomuMu e jusMkMu pea

7.2, Níàlsj ¢etentota(s1, quanOo ~me sdkiHQo por comprmcar(tm) es»r de cumprk 0$

côntidas Ou dgúma das NpátêXb cmms no Art. 78, inchc» XIV e XVI, da Ne PEderò| rN

B 666193
7 2.1. A bO|,CltKQQ CÍ&(5) detenlD'M$) para cmcelamen:o dos preços 't€is1ràAcn deverá dkiçnda · ComissSo

Penmnerite de Uuuçào, facWtMa à Ma a Hhcòçbo das pentímdes prevésM, cnd n3o acetas ratões do

"'"°" Ü' 3

PreFeõtum Mumcl22| , ,$E,çSEtarra mlncaml.oê sü©€
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7.3. Oça«endo o do Regiscro de r'eços peW ~n($truão. decentora sorá cpmunicmdio poe r
com avFso de r«ebümnto, devendo ènexMQ IbO procê4$0 Qúkt tiver dado ongem ao de Preçu- E

7J.l. No caso cse cpomo, iocectô ou MKessNel q en¢mço da(sj detmWa(sj, ¢omun[c3çà? será leita po' é ·-
¥-pubiaçjo Díárm (XiCtQi do Mu:$iclpio e Jxrial de orçu(aç3o, pur 02 (Has) vem çonseçytNas, í. '

xiconMemndo«e caisçelado o p'eça 'egss%rado 0 pant' da ulumm pubh<»ç3o- E

7.3.2. Eiça ntabCemo qtm as ¢etemras da Atá devtão çonwniçac imediatamente Ò ComMão Permanente De ::

p!Udtaç3o, qvalqver o«>'rida no endereço, telefone,, conta bonchiò e Qut'âS µ1jàvms ne¢e$$ânas para
recebimento de comspôMènaa e outroS documeMoz

I. '

l., :

*::';
B.]. Conkxme consta no ANEXO da ARP, tmmbém ficá formahíado, co'gwmmentm com prewrKe, o CADASTRO DE ?
RESERVA de fomecedçw(es) em evemualméme ànumlr a t±tu1andHe do regkVo de preços, hwenép
CANCELAMENTO de e segundo ordem de dassihcaç8o Mm no certame Ê?
0.2. A formaçbo ce CADASFR'O DE RESERVA vincula o(xj ~vW(c$) aos termos da pcopcim do lttuW em rt?»çbO

p'eço, obrigando-se a assumir a titulMdMt do em usa Ce cèncelamenw do registro do ÚuÀar. observHo a :""
ordem de ckméfiaçjo- Ê"'
83. a dçemçK do útulaMack do regístm dependerá da comp«wòção ç»ndtçhs de pmjápbçbo do pNácvlM BS'.
regmrMo Aq cmasu"o ceseru. da quatldade do obpeto mdicmo na fuj prQpobta e do QjnWimértto COndhçÕêC a t ",

nck$ torrm» fNodus icem 04 dp Editòl do Pk€$jq EhetróMco. , k

BA. Havendo ütetaçh da Utularldade do t®strO com baie no CADASTRO DE AESERVK d«vecá a ARP ser ;;j1

p«a efkaúa,
" %

!&!g&y!^!~=~tts£Qs!mNUws ,i

9.1. A presente Au de Registro ce Preços »omenCe lerá etcâcia »píçk a puhljcA;3o do respectivo omrato ro DiánO Ofrud

do Munkipíc. 'k
B-L Ênte$ram o presente nçtrun.ento, Ind ooendente de rnnsc'ição. lcmg as cooãç?õm e re$pect~ at!
rNC1oM&s JQ PREGÃO ELETRÔNICO NN 005·$/ZOZl - 51$TEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP. sií

9.3. Fim de$~o como ó'uo Gerencwdoc do ReQWo de preços. de acordo com QèCrEtQ MurüâpH M 9 40&/11. a ''i' .

CiçmMãQ Permmente Qc Ücítaçjp SMS, S' i,S

· "·áí
E, por estarem ã} parteS já5t¢» ç çQmp(orm$adas, â»tnam ü PW3CMC Alb cIe de Preço. em duàés vias, de

;eor, na pmençb das t«temunh» mixo assmjdas_

Rabuna BA 12 de Abrtl cSe 2021
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Órjpão Porrk/µonte ã- .Z-

· -ú:-

r.M', :'"' i it" l" "· t · '· '
_ ' _ _

"
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