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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126-Sl2020

- ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038-Sl2020

' OBjETO: AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO 'I

IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECÇÃO DA

COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E
ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA. l

l '~

CONTRATADA: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
l CNPJIMF N°, 09.089.14010001-52

Valor: 530,000,00 (QUINHENTOS E TRINTA MIL)

ANO 2020
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.991/0001-95

000003

AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, eu, NAYANNE SILVA
LIMA, Membro da Comissão de Licitação, abri o Processo Administrativo n° 126-S/2020
relativo à Dispensa de Licitação n° 038-S/2020, oriundo da Secretaria de Saúde,
contendo a descrição clara e suficiente do objeto aquisição de kit para teste
RÁPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECÇÃO DA

COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E
ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA,

C contendo suas peças integrantes em conformidade com a lei 8.666/93, consoante
autorização do Secretário Municipal de Saúde para a deflagração do procedimento, faço o
presente registro e autuação.

b-
NÀYANNE SILVA LIMA

MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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g · · - · · · PARA: Emerson Luis Santos OliveiraDE: Diretordo Dpt de Vigdanaa a saúde. Secretário Municipal de Saúde

ASSUNTO, soLic|TAçAo DE CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID-19.

limo. Senhor

€' Cumprimentando- lhe cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar contratação de

empresa especializada em fornecimento de TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO

COVID-19 em Itabuna. Tendo em vista a PANDEMIA como cenário atual do nosso

Município, onde as testagens tem aumentado significativamente, se faz necessário essa

aquisição para que possamos dar continuidade as demandas de percepção em massa da

população, como também ações relacionadas a detecção rápida do Virús do Coronavírus

(SARS-COV-2). Saliento que, o Departamento tem realizado o referido teste rápido

diariamente nos domicílios de pacientes notificados que apresentam mais de 7 dias de

sintomas, realização de Drive Thru pré agendado a pacientes que aguardam coleta, como

também ações de testagens em estabelecimentos tais como: supermercados, farmácias e

casas lotéricas, sendo assim solicitamos deferimento desta contratação para que
C possamos dar seguimento a essa referida demanda. Certo de contar com vossa

compreensão, despeço-me com votos de estima e consideração

Atenciosamente,

,,,,,,, ,,:,&:9,,, ,,,,, M ,n:'°
Departamento de Vigilância a Saúd" 9 f

Avenida Manoel Chaves, n° 2373, r Andar, Sala 104, São Caetano
Itabuna-Ba CEP: 45.607-144

Fone/Fax: (73) 3613-6442 l (73) 32125970
E-mail:viepitabuna@gmail.com



REQUISIÇÃO DE MATERIAL
COVID-19

REQUISIÇÃO

N°O0194/2020

REQU1"SITANTE: SECRÊTAR|A MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO: VIGILÂNCIA A SAÚDE DA'A
NOME DA UNIDADE: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

23/07/2020

EM DESCRIÇAO UND QAUNTIDADE
TESTE, DIAGNOSTICO RÁPIDO, PARA COVID-19, IGG/IGM, METODOLOGIA DE

IMUNOCROMATOGRAFIA. (SARS-COV-2), PARA DETECçÃO PRECOCE DOS

CASOS, TESTAGEM EM CASOS SUSPEITOS, AOS CASOS SINTOMATOLÓGICOS,

1. CONTACTANTES DE PACIENTES POSITIVOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE UNO 20.000

SAÚDE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIHCAÇÃO DO PRODUTO, MARCA

DO FABRICANTE, BULA EM PORTUGUÊS, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE

VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDET

EMISSÃO VISTO

_/ l e/ °" /a1° %Qm'yResponsável Departamento de Vigilância a Saúde

CONTROLE DE ESTOQUE RECEBIMENTO

l l4Y/ l
Diretor Administrativo Responsável
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETIVO m. , .LY' I -*= '^ .'. . , ' " "

O presente Termo de Referência tem por objetivo definir a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO

' COVID-19 (SARS-CoV-2), AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,

conforme quantitativos e condições espeCificados neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA""'-ií 'si J"'| '4i ':' %, T ," " . "" S . '
2,1. CONTRATAÇÃO DE EMPRCSA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE

FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID-19 (SARS-CoV-2), tem

por finalidade detectar precisamente os anticorpos doença e do vÍrus Corona, permitindo ao
médico iniciar rapidamente um tratamento adequado para sua recuperação, realizando um
diagnóstico preciso e correto para propor medidas relacionadas a prevenção, sendo que os
resultados obtidos podem fornecer dados importantes para o entendimento e o rastreamento
da infecção em toda a população do Município, sendo esses com eficácia cadastrada na
ANVISA.

C 3, CRITÉRIO DE ACEITAçÃO DO OBJETO '""''

3.1. o objeto em referência só será aceito após devidamente inspecionado pelo gestor do
contrato e devidamente verificado quanto as suas especificidades, se os itens solicitados
estiverem de acordo como solicitado na requisição (quantitativo e especificidade).
Embalagens e material sem violação. "

4. INDICAÇÃO DOS CUSTOS E ,

4.1. Indicar a origem dos recursos:
UNIDADE: 1019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE - 2397
ELEMENTO DESPESA - 339033
FONTE - 14
FICHA - 364

C, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROJETO ATIVIDADE - 2402
ELEMENTO DESPESA - 319004
FONTE - 14
FICHA - 378

PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

5. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DOS SUPRIMENTOS

5.1. O material deverá ser fornecido de acordo com as especificidades relatadas na
requisição. Ressaltamos que o material deverá ser entregue no almoxarifado da Secretaria
de Saúde de Itabuna, sendo fornecidos de acordo com o Departamento de Vigilância
Epidemiológica.
O material (testes) deverão estar em embalagens não violadas na quantidade
solicitada.
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6. PRAZO DE EXECUÇÃO_DOS SERV|çOS/ENTREGNDÕS}È1RODµTQS3 '
6.1. A duração dos serviços/entrega dos produtos dar-se-á, desde a assinatura do contrato até o prazo
de 31/12/2020. Salvo alterações ou sanções motivadas por descumprimento do objeto. Indicar a origem
dos recursos.

7. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO
7.1. Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim
como a sua designação adequada, a diretoria solicitante recomenda o Servidor estipulado pela
Secretaria Municipal de Saúde como Gestor do contrato a ser gerado.
7,1.1 - O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Depto de Licitações e Compras 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.
d) Observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

EMISSÃO VISTO

_,_ , .,_ d3, DL,,qjjc2 m2L-r)
Responsável Departamento de Vigilân a a Saúde

RECEBIMENTO RECEBIMENTO

l l l l
Responsável Responsável

a

1

€)

~.
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OBjETO: AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO ,)
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DocuSign Envelope ID: 479FE65B-C9C0-4B26-B33A-5FBD838FD823

COTAÇAODEPREçOS
Qj prefeitura municipal de itabuna n9 063/2020

' O SETOR DE COMPRAS - SECRETARIA DE SAÚDE

='""= GOíjíi1C

RESPONDA E ENVIE O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA O EMAIL: comprasaudeitabuna@gmail.com

N" REQUISIÇÃO/SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE

ITEM DISCRIMINAçÃO UND QTD MARCA VALOR
UND TOTAL

1

TESTE, diagnostico rápido, para COVID-19, lgG/IgM,
metodologia de imunocromatografia. (SARS-CoV-2), PARA
DETECÇÃO PRECOCE DOS CASOS, TESTAGEM EM CASOS

SUSPEITOS, AOS CASOS SINTOMATOLÓGICOS,
1. contactantes de pacientes positivos e profissionais und 20.000 Basall R$26,50 r$530.000,00

DA ÁREA DE SAÚDE. Embalagem com dados de identificação

do produto, marca do fabricante, bula em português, data
de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da

Saúde,

TOTAL G ERAL R$530.000,00

OBSERVAÇÕES

MATERIAL DESTINADO PARA DETECÇÃO PREçO DOS CASOS E TESTAGEM EM CASOS SUSPEITOS E COMO

TAMBEM SEUS CONTACTANTES DE PACIENTES POSITIVOS,

PRAZO DE ENTREGAi _ 5 dias

NOME FANTASIA: Basall

N.O.ME DO CONTATO: Si|viS) Barbosa OocuMgned by:
NTTELEFONE: 35 3559 2518

_ K_

) "

N" FAX: 146BE740'FDCç444

N" CELULAR: _ _ 35 98849-8777

ASSINATURA: ,_ _ ,_ FAVOR COLOCAR CARIMBO COM CNPJ.

0



G%àii
C SUPORTE MEDICAMENTOS

SUPORTE MA TTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Mu,,,Gwn,..,.,.,., RUA GUILHERMINO NOVAIS, 09, RECREIO. VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA

TELEFONE: (77/ 3425-9450 - EAX: (77/ 3425-9461

//citacac@suportemedicomentos, com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA/BA r" MODALIDADE:

COTAçÃO

ITEM DESCRIÇÃO UNIO QUANT MARCA VLR. UNITARIO VLR. TOTAL

TESTE, diagnostico rápido, para COVID-19, IgG/lgM, metodologia de

imunocromatografia. (SARS-CoV-2), PARA DETECÇÃO PRECOCE DOS

CASOS, TESTAGEM EM CASOS SUSPEITOS, AOS CASOS
1 .

SINTOMATOLOGICOS, CONTACTANTES DE PACIENTES POSITIVOS E UNI 20000 VIRSON R$ 52,00 R$ L-040.000,00

PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, Embalagem com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, bula em português, data

de fabrica ão, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.040.000,00

N

'

VITÓRIA DA CONQUISTA, 27 DE JULHO DE 2020 "=" ^"
.. ...y
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|"07886202/0001-21"J

MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE
MEDKAMENTOS LTDA

Rub Gulhermàno No'ím,n°õ8. Rc¢tno
MATTOS QL(VE1RA COMÉRCIO DE MED1CAMENTGS LIDA, m GuimelminçFNovÜ& (N, Rec'm l Wort»da CQ~StM3A CEP 45 QXK'QO l

CNPJ: 07.886.202/®Ül-Z] VltãHa da ContµMLt - 6A
Tdeih:it' (77) 3475+9450

Fax: 177\ 3425-946E 1

"e" " ' ' ' " "' ' "'
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cAíji112
Lauro de Freitas, 08 de Maio de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

REF.: Pregão Eletrônico N9 014-5/2020.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
CRITÉRIO DE jULGAMENTO: Por Lote.
OBJETO DA LlCiTAçÃO: AQUlSlçÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECçÃO DA COVIl)
19 EM AMOSTRAS DE SORO. SANGUE TOTAL OU PLASMA (INSUMOS E ACESSÓRIOS) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA

ABERTURA: 08/05/2020 às 10hOOmin.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE l MARCA VLR UNIT TOTAL "

01 KIT PARA TESTE: Teste de UNO 20.000 l LUMIRA R$ 90,00 R$ 1,800.000,00
imunocromatografia (imunológico para l
detecção da Covid-19), em amostras de l
soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 i ,
tgG/lgM -teste rápido. 'l
MATERIAL PARA COLETA: Pipeta ou ! '
capilar de 10 µL e lanceta i
MARCA: LUMIRA i

rREG M.S: 81327670112 l l !

VALOR TOTAL LOTE 01 UM MILHÃO OITOCENTOS MIL REAIS

TRANSPORTE: Por conta e responsabilidade do Fornecedor (MEDTEST). i

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central da Saúde - ITABUNA _1
PRAZO DE ENTREGA: Em até 08 (oito) dias corridos apÓs a solicitação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Até 60 (sessenta dias)

l

O valor total é de R$ 1.800.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS MIL REAIS)

€j
a) 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.

b) 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.

C) A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação
previsto no migo 64 § 3g da Lei de Licitações.

Atenciosamente,

*"^5 in Ç'J-Q:u')-0" '
dtest Diagnostica com. Dist. Imp. e Exp. de Mat. Médicos LTDA

CNPJ n9 08,395,821/0001-86

JESSICA SANTOS MARINHO
CPF rN 054.465.165-08 l RG ne 1302037773

Rua Itagi, n°433
Pitangueiras, Lauro de Freitas - BA

71 2108 4020
medtest.com.br

Fnpj: 08.395.82110001a
MEDTEST DIAGNÓ5TICA COMÉRCIO MSTR18UIÇÃ0

NpORKTAçÃOEEXPORTAÇÃ0 DEMATERlAlSMÉDIC0SLTDA

Rua Itagi, N9 433, Quadre 09, LQté IB,, Lptamçnto

Jardim Hcrizo'gç, mngu&ira5,: ÇEP; 42.70>370
LiALjBQ ç!e>fbejias. ,Bj'_j,
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COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E
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Õ

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO



""" 0ãbo Itabüíiâ ""'"^"^ "'"""^' " '"ÚD' D'"ABUN^
O Y4y CNPJ N" 08.218.991/0001-95

© a @ O povo, nosso orgulho.

Itabuna, 23 dejulho de 2020.

y

Do: Núcleo de Planejamento Informação e Gestão Estratégica

Para: Gabinete do Secretário.
objeto: Solicitação de Autorização para Contratação.

Senhor Secretário,

C

Tendo em vista o teor inicial, após atender os tramites legais, venho solicitar de V.Ex.a
autorização para abertura de processo licitatÓrio para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DIAGNOSTICO RÁPIDO, PARA COVID-19, IGG/IGM,
METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA. (SARS-COV-2), PARA DETECÇÃO

PRECOCE DOS CASOS, TESTAGEM EM CASOS SUSPEITOS, AOS CASOS
SINTOMATOLÓGICOS, CONTACTANTES DE PACIENTES POSITIVOS E PROFISSIONAIS
DA ÁREA DE SAÚDE, para atender demanda do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA Á

SAÚDE EM ENFRENTAMENTO COVID - 19, estando tal contratação estimada no

menor valor de R$ 530.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS).

Informo que os preços obtidos através de coleta de preços, respondida por empresas
do ramo pertinente ao objeto.

Desde já agradecemos.

r.,
jµn j" ")7

Ez quias Fra cis Moreira "
Diretor do Núcle de Planeja nto lnfor o e Gestão Estratégica

\\
Prefeitura MunicipalAv, Princesa lsabe , 78, São Caetano - Cep 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ôoíj,ü¶

Itabuna, 24 de julho de 2020.

Do: Gabinete do Secretário.
Para: Setor de licitações,
objeto: Autorização para Contratação.

Prezados Senhores.

€,

Considerando a PANDEMIA como cenário atual do nosso Município, onde as testagens tem aumentado
significativamente, estamos realizando ações de testagem em massa da população, como também ações
relacionadas a detecção rápida do Virús do Coronavírus (SARS-COV-2).

Considerando que o Departamento tem realizado o referido teste rápido diariamente nos domicílios de
pacientes notihcados que apresentam mais de 7 dias de sintomas, realização de Drive Thru pré agendado a
pacientes que aguardam coleta, como também ações de testagens em estabelecimentos tais como:
supermercados, farmácias e casas lotéricas.

Considerando que foi realizado um pregão eletrônico para aquisição dos testes, que já foi adquirido pelo
município, porém a secretaria teve grandes dihculdades com o recebimento, e as justificativas da empresa foi
o atraso no recebimento. E o referido pregão teve um valor significativamente maior que o encontrado nas
cotações anexas a este processo. e a empresa de melhor valor possui o produto para entrega imediata,
sendo este de procedência reconhecida pela Anvisa.

Sendo assim, nos termos da legislação, autorizo a abertura de processo licitatório tendo como objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TESTE DIAGNOSTICO RÁPIDO, PARA COVID-
19, IGG/IGM, METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA. (SARS-COV-2), PARA DETECÇÃO
PRECOCE DOS CASOS, TESTAGEM EM CASOS SUSPEITOS, AOS CASOS SINTOMATOLÓGICOS,
CONTACTANTES DE PACIENTES POSITIVOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, para atender
demanda do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA Á SAÚDE EM ENFRENTAMENTO COVID -19, estando tal
contratação estimada no menor valor de R$ 530.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS) Informo que
os preços apresentados foram obtidos através de coleta de preços, respondida por empresas do ramo
pertinente ao objeto.

C
Desde já agradecemos.

~~hsdd0htdm

kmoUds osOthN
'9.376

Emerso uis Santos Oliveira
Secret" io Municipal de Saúde

Prefeitura MunicipaIAv. Princesa Isabel, 678, São Caetano- CEP,' 45607-291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126-S/2020

~ ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038-Sl2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO ,
IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECÇÃO DA

COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E
ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA.

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA



MUNICIPIO DE ITABUNA
' " £LLgy FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

O O BAHIA
O 08.218.991/0001-95 -- · " '

NO1'A DE PRÉ EMPENHO N" 0000372/2020 - LIBERADA · 000ui ,
"="""=

Excrcicio 2020 Ficha ' 0000397
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Data 24/07/2020 Data R¢1 : 24/07/2020 Valor 530.000,00
(%N : 10 -SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA

Função ' 10 - Saúde
Subl"unçào 302 - .·\s$lstèncla Hospitalar c r\m!)u|aloria|

Programa 0025 - ASSISIÊNCIA à saúde pe ai.1"a f média C(1MPLEXIDAl)E
tProjelQ/Alivldadc . 2.406 - E NFRI TAMI.N1"O 1-ME¶GENCIA DE SAIJI)E COVllj-l9

Flanemo Despesa . 3390300( x)ô() - Material dc Consumo
Fonte dc Recursu . 14 - rRANs|'1:RÈNcIAs DE REÍURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS

Favoncudo . l CNPJKPF : ,

Bairru : Cidadc:
. ,

Endereço , ' ' ' 111· .

HistCmco A(.)l'|SlçN) [)[" TI"XT1 X R..\Pl[X)S 1'.\r..\ (1)\"jj) 19. 1(i(i IG\1

Saldo Anterior Ficha 3.298.559,88 Valor Pré Empenho ' 530.000,00 ' ' Saldo Disponível 2.768.sj59.88

r(quinhentos e trinta mil reàis )

N° Requisição :

N° Processcj : .

Modalidade . Dispensa

' obm' '

SUBEI.EMF.N1O

339(13(J99000 - Mai:rd dc Consumo Outros 'no ()()Ô.(Nk

LANÇAMENTO!

Y' Débito Valor ("rédito Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

O í $Z2MMÕÕÓDÔÕÕ - PRE-EMPENHÕS EMiTlljõS 530 õõõ,òô 62mòmsmrcRÊm'cmEEMpÊNHADõ 53 o o
O 1 62211010300000- OUTRAS DESPE.SAS CORRENTES 530 000,00 6229101000000C . PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 530 DOO 00

Local/Data/Assinaturas

ITABUNA. 24 de julho de 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

SECRETARIA DE SAUDE

SOLICITAÇÃO

n·0290

DE PROVISÃO ORÇAMENTARIA

ÔíK),'I1,-

Data: 24/07/2020

't

UNIDADE ORGÃO REQUISITANTE

Órgão: 14 - SAÚDE Departamentol Setor

ENFRENTAMENTO COVID-19

ESPECIFICAçÃO DO PEDIDO (TIPO E VALOR ESTIMADO)

Serviços Pessoa Física ( ) Valor RS 0,00 Material de Consumo (X) Valor RS 530000,00

Serviço Pessoa Jurídica ( ) Valor RS Equipamento ( ) Valor RS 0,00

Consultoria ( ) Valor RS 0,00 Outro(s) ( ) Valor RS 0,00

Obras ( ) Valor RS 0,00

Especificar o TIPO DE PEDIDO, no caso de diversos materiais anexar planilha(s)

AQUISIÇÃO DE TESTE DIAGNOSTICO RÁPIDO, PARA COVID-19, IGG/IGM, METODOLOGIA DE

IMUNOCROMATOGRAFIA. (SARS-COV-2), PARA DETECçÃO PRECOCE DOS CASOS, TESTAGEM EM
CASOS SUSPEITOS, AOS CASOS SINTOMATOLÓGICOS

APLICABILICDADE

Onde será aplicado o item selecionado no tipo de pedido (Departamento, Setor, Posto de Saúde, etc...):

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-19

Qual o período de uülização? No caso de obras, qual a previsão de conclusão ?:

€
l CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA )

Unidade Orçamentária: Ação (Projeto/Atividade): Ficha da Dotação

1019 2406 397

Elemento de Despesa: Fonte:

339030 14

AUTORIZAçAO

Responsável pela solicitação? Ciente:
Autorizo a Secretaria de Planejamento e Tecnologia, a consignar a
Solicitação supracitada na pasta a qual sou responsável.

Nome: Matricula:

Visto: SECRETÁRIO E/OU PREFEITO
Carimbo:

VIABILIDADE

Despacho do Prefeito ou Secretário de Planejamento e Tecnologia:



PREFEITURA DE

m °:';:° Itabuna€3 m b O povo, nosso orgulho.

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126-Sl2020

l - ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038-S/2020 l

OBjETO: AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECÇÃO DA

COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E
ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA. '

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



Ministério da Economia N° DO PROTOCOLO (USO da Junta Comercial)
' Secretaria de Governo Digital

" Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

4 Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Q (j%à2íNIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza N de Matricula do Agente
sede for em outra UF) jurídica Auxiliar do Comércio

31207913728 2062

1LMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) N° FCN/REMP

requer a V.S" o deferimento do seguinte ato: l l l l l

,N° DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIçÃO DO ATO l EVENTO MGE2000364821

1 _ l ?02 _ ALTERACAO ~

023 1 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ,

C GLUJ2SLU2E Representante Legal da Empresa l Agente Auxiliar do Comércio:

Local Nome:

Assinatura:

Zàj!jlnhQ2Q2Q Telefone de Contato:

Data

2 - uso DA JUNTA COMERCIAL

[J DECISÃO SINGULAR [J DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
[J SIM CI SIM Processo em Ordem

À decisão

l l

Data

[J NÃO l_ l_ [J NÃO l l Responsável

Data Responsável Data Responsável

DECISÃO SINGULAR
2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5' Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
"G-

ocesso deferido. Publique-se e arquive-se. [J O [J [J

Processo indeferido. Publique-se.

l l
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA ,
2" Exigência 3" Exigência 4" Exigência 5" Exigência

BProc'esso em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. CI CI [J O
[J Processo indeferido. Publique-se.

l l

Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o n° 7889814 em 25/06/2020 da Empresa LMG LASERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Nire
31207913728 e protocolo 203656334 - 24/06/2020. Autenticação: CCF9DBD2AB2A1859B7CC757782D53FF78C2EBO96. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/365.633-4 e o código de
segurança Vucp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - secrqtrri., Geral.á._
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"' Ê?k, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
( " :' j Registro Digital

""' " . ÔOõà2.
Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador " " " Data

20/365.633-4 MGE2000364821 23/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s) "" .. '- ' ' '-"·?"' - "

CPF !Nome

500.660.646-00 EMIL CARLOS SALOMAO

S

.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAçÃO CONTRATATUAL

LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(jQz A|tera£ão) ÔiíR,i7

ABDO SALOMÃO JÚNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de

bens, médico, empresário, natural de Guaranésia-MG, nascido em 07.02.1972,

portador da Cédula de Identidade n°. 24.674.508-3 SSP-SP e CPF sob nQ.

634.378.216-87, residente e domiciliado na Rua Waldomiro Prado, nM 136 —

Residencial Alto da Colina, em Guaxupé-MG, CEP 37800-000;

EMIL CARLOS SALOMÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de

bens, engenheiro, empresário, natural de juruaia-MG, nascido em 14.12.1959,

portador da Cédula de Identidade nQ. 10.944.428-0 SSP-SP e CPF sob nQ.

500.660.646-00, residente e domiciliado na Praça Sebastiana Cruvinel Ribeiro, nQ.

78, Jardim Nova Guaxupé, em Guaxupé-MG, CEP 37800-000;

ALIANÇA PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade empresária limitada, com sede em

Guaxupé-MG, na Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421— Anexo ||, polo Industrial De

Guaxupé, CEP 378OO-OOO, inscrita no CNPJ sob n° 09.161.251/0001-22, com

contrato social devidamente registrado na junta Comercial deste Estado sob nQ

3120796611-2 em 16.10.2007, neste ato representada por seus sócios
administradores ABDO SALOMÃO JÚNIOR e EMIL CARLOS SALOMÃO, ambos já

qualificados no preâmbulo deste instrumento.

Os contratantes acima qualificados, únicos sócios componentes da sociedade empresária

limitada, sob a denominação social de "LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA" com sede em Guaxupé-MG, na Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421,

Anexo V - Bairro Pólo Industrial de Guaxupé, CEP 37800-000, com contrato social

devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial de Minas Gerais sob nQ.

3120791372-8 em sessão de 14.08.2007, inscrita no CNPJ sob n°. 09.089.140/0001-52 e

filial registrada na junta Comercial de São Paulo sob n% 35903516066 em sessão de

19.11.2010, com sede na Avenida Marques São Vicente, 1619, sala 2013, Bairro Parque

Industrial Tomas Edson, Subdistrito Barra Funda, na cidade de São Paulo, CEP 01139-003,

inscrita no CNPJ sob nQ. 09.089.140/0002-33, resolvem em comum acordo, alterar e

consolidar o referido contrato social, como a seguir se contratam:

I - DA ABERTURA DE FILIAL

Os sócios contratantes deliberam nesta data, pela abertura de uma filial, com sede na

Rua Angela Cristina Benedetti, 404, Polo da Moda, na cidade de Guaxupé - MG - CEP:

37800-000, com atividade de produção e montagem, importação, exportação,

comercialização a varejo e por atacado, distribuição, prestação de serviços e assistência

técnica de máquinas, equipamentos, demais acessórios, softwares, materiais, todos

considerados produtos para a saúde e comércio de medicamentos e drogas de uso

humano, iniciando suas atividades em 15/06/2020.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATATUAL

LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAçÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(jçj2 AlteraQoj Õíjâ,f"

C

C

II. CONSOLIDAçÃO DE CONTRATO SOCIAL

Os sócios decidem reformular a redação, renumerar as cláusulas e CONSOLIDAR o

CONTRATO SOCIAL, que passa a vigorar da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA

"da Denominação Social"

A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de LMG LASERS -

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA

"da Sede Social e filiais"

A sociedade tem sua sede na cidade de Guaxupé-MG, na Rua Sebastião Monteiro Ferraz,

421, Anexo V - Bairro Pólo Industrial de Guaxupé, CEP 37800-000, mantendo as seguintes

filiais:

l) Avenida Marques São Vicente, 1619, Bairro Parque Industrial Tomas Edson, n°35"

- Subdistrito Barra Funda, na cidade de São Paulo, CEP 01139-003, com a mesma

atividade da matriz;

2) Rua Angela Cristina Benedetti, 404, Bairro polo da Moda, na cidade de Guaxupé,

CEP 37800-000, com a mesma atividade da matriz;

CLÁUSULA TERCEIRA

"do objeto Social"

o objeto social da empresa consiste na produção e montagem, importação, exportação,

comercialização a varejo e por atacado, distribuição, prestação de serviços e assistência

técnica de máquinas, equipamentos, demais acessórios, softwares, materiais, todos

considerados produtos para a saúde e comércio de medicamentos e drogas de uso

humano.

CLÁUSULA QUARTA

"Do prazo de duração e inicio das atividades"

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades no dia

OIde agosto de 2007.

CLÁUSULA QUINTA

"do Capital Social e sua Intekra|iza£ão"

O capital social da sociedade é de R$ 100.000,OO(cem mil reais), totalmente integralizado

e dividido em 1000 (mil) quotas, no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), distribuído

entre os sócios:
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATATUAL

LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Ô íj n "" g

(jQà Altera£ão)

L.JÇ{i "

Sócios Quotas Valor Quotas Valor Total

Abdo Salomão Junior 30 R$ 100,00 R$ 3.000,00

Emil Carlos Salomão 30 R$ 100,00 R$ 3.000,00

Aliança Participações Ltda 940 R$1OORO R$ 94.000,00

Total 1.000 R$1OCLOOO,OO

Parákrafo j?; A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Paráj&rafo 2q: Todos os direitos decorrentes da posição de sócio, tanto de natureza

patrimonial como politica, inclusive o voto nas reuniões de sócio ou em qualquer outro

tipo de deliberação, tem peso equivalente ao percentual de participação de cada um no

capital social.

CLÁUSULA SEXTA

"da Administração"

A administração da sociedade é exercida pelo sócio EMIL CARLOS SALOMÃO com os

poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Parákrafo j9; Todos e quaisquer atos realizados em nome da Sociedade, para serem

considerados válidos e obrigarem a Sociedade, deverão ser praticados pelo sócio

administrador isoladamente.

Parágrafo 22: A alienação de bens imóveis da Sociedade exige a aprovação de todos os

sócios da Sociedade.

Parágrafo 3q: É defeso ao sócio usar a denominação social em negócios particulares ou

estranhos ao objeto social da Sociedade, tais como para concessão de abonos, avais ou

endossos de favor e fianças.

CLÁUSULA SÉTIMA

"da Retirada de Pró-Labore"

Os administradores, quando no efetivo desempenho de suas funções administrativas,

podem efetuar retirada mensais a título de "pró-labore", cujo valor será fixado de comum

acordo entre os sócios e dentro das normas da legislação em vigor.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAçÃO CONTRATATUAL

LM,G_LAS,E.R,S=çOMÉRC|O, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(iOQ Alteração) CT m "' 'f """

CLÁUSULA OITAVA U(j;j'.| :

"da Deliberação dos Sócios"

Os sócios reunir-se-ão uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do

exercício social, com o objetivo de:

a) tomar contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de

resultado social;

b) designar administradores, quando for o caso; e

c) tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

C

C

Parákrafo j9; As deliberações sociais são, como regra geral, tomadas pelos votos

correspondentes a maioria do Capital Social, presente à reunião, ressalvadas, contudo, as

deliberações sobre as matérias tratadas no Parágrafo Segundo abaixo, que demandam

quorum qualificado.

parákrafo 22: As matérias a seguir são, necessariamente, submetidas à deliberação dos

sócios, sendo que, nos casos deste Parágrafo, as decisões serão tomadas pelos votos

correspondentes a mais da metade do capital social:

a) designação dos administradores, quando feita em ato separado;

b) destituição dos administradores;

c) modo de sua remuneração, quando não estabelecida no Contrato Social;

Parágrafo.3f,: Além da matéria tratada no Parágrafo j9 e 2q da Cláusula Sexta, as matérias

a seguir são, necessariamente, submetidas à deliberação dos sócios, sendo que, nos casos

deste Parágrafo, as decisões são tomadas pelos votos correspondentes a, no minimo, a

3/4 (três quartos) do capital social:

a) modificação do Contrato Social; e

b) incorporação, fusão, cisão, cessação de estado de liquidação, dissolução da

Sociedade e pedido de recuperação judicial e extrajudicial.

Parákrafo 49: As deliberações serão tomadas em reuniões de sócios, contudo, estas

poderão ser dispensadas quando todos decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria

objeto delas.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATATUAL

LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(jQá A|tera£ão)

CLÁUSULA NONA 00002E
"do Exercício Social"

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na

proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parákrafo Único: Os sócios podem deliberar pelo levantamento parcial de balanços,

sempre que isso for conveniente ao interesse social, ocasião em que eventual lucro

existente poderá ser distribuído aos sócios na proporção da participação de cada um no

capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA

"da Cessão de Quotas'"

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a sócios ou terceiros

sem consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de

condições e preço, direito de preferência na aquisição de quotas postas à venda,

formalizando, realizada a cessão das quotas, a alteração contratual pertinente.

Parákrafo Único: Nenhum dos sócios poderá onerar, criar participação em garantia,

penhorar ou de outra forma gravar suas quotas na Sociedade, sem aprovação prévia dos

demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

"da Dissolução da Sociedade"

C

A Sociedade não se dissolverá pela retirada, exclusão, falecimento, invalidez ou interdição

de qualquer dos sócios, continuando as suas atividades com os sócios remanescentes,

independentemente da vontade, anuência ou autorização do sócio retirante ou de seus

herdeiros.

Parágrafo j?; Nestas hipóteses, se os sócios remanescentes deliberarem contrariamente

ao ingresso na Sociedade dos herdeiros e/ou do cônjuge do sócio falecido, serão

apurados e pagos os haveres na forma estabelecida neste Contrato Social.

Parákrafo 2q: No caso de separação judicial de qualquer dos sócios, o cônjuge não poderá

exigir desde logo a parte que lhe couber na quota social, mas concorrer à divisão
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAçÃO CONTRATATUAL

LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ^ r "' "

(IQ' Alt,·,··ção) UUuü2
periódica de lucros, se for o caso. Esta situação perdurará até a liquidação da Sociedade,

por vontade dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

"da Apuração de Haveres"

Os haveres a que tiver direito o sócio inválido ou interditado, bem como os herdeiros ou

sucessores do sócio falecido serão calculados mediante a aplicação do respectivo

percentual de participação no capital, sobre o valor do patrimônio líquido contábil

constante do balanço especialmente levantado e aprovado na forma neste Contrato

Social, corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Pará,&rafo Iq: Os haveres serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas,

corrigidas pela variação mensal do IGP-M/FGV, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias

após o evento que deu margem

à dissociação ou dissolução parcial da Sociedade e, as subseqüentes, nos mesmos dias

dos meses posteriores.

Parákrafo 22: Não serão considerados na apuração dos haveres os valores de eventual

fundo de comércio ou de qualquer bem ou direito intangível da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

"da Ausência de Impedimentos"

Os administradores declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a

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

por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

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

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

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

propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

"do Foro"

Fica eleito o Foro da Comarca de Guaxupé-MG, para qualquer ação fundada neste

instrumento, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja.

Página 6 de 7

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob ç) n° 7889814 em 25/06/2020 da Empresa LMG LASERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Nire
31207913728 e protocolo 203656334 - 24/06/2020. Autenticação: CCF9DBD2AB2A1859B7CC757782D53FF78C2EB096. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/365.633-4 e o código de
segurança Vucp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Seçrqtári -Geral. ,.-,_

:& y :. . pág. 8/13
SE RE T4NLA

j



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATATUAL

LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAçÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(jQ? A|teração)

ôotw

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

lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das testemunhas

abaixo, com uma via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial deste

Estado.

Guaxupé-MG, 15 de junho de 2020.

Abdo Salomão júnior

€ Emil Carlos Salomão

Aliança Participações Ltda

(Abdo Salomão Júnior)

Aliança Participações Ltda

(Emil Carlos Salomão)

Testemunhas:

Fernando Cistolo

CRC-MG 39.065

Otávio Augusto De Paula Cistolo

RG:17.181.602
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|dentincação do Processo

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data

20/365.633-4 |MGE2000364821 23/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

'634.378.216-87 'ABDO SALOMAO JUNIOR

500.660.646-00 EMIL CARLOS SALOMAO

353.579.676-87 FERNANDO CISTOLO i

128.981.816-92 OTAVIO AUGUSTO DE PAULA CISTOLO
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Ministério da Economia
l

Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

r,.. -, IRelatório de Filiais Abertas u'j -a' '

Informamos que, do processo 20/365.633-4 arquivado nesta junta Comercial sob o número 7889814 em 25/06/2020 da
empresa 3120791372-8 LMG LASERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , consta a abertura da(s)
seguinte(s) filial(ais):

NIRE CNPJ ENDEREçO

3190275571-0 09.089.140/0003-14 RUA ANGELA CRISTINA BENEDETTI 404 - BAIRRO POLO DA MODA CEP 37800-000
- GUAXUPE/MG

C

É
t

l

25 de jun de 2020

0Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
'm Governo do Estado de Minas Gerais
. ,È.,...,.^k , Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

junta Comercial do Estado de Minas Gerais ôôí:ía

TERMO DE AUTENTICAçÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LMG LASERS COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA , de NIRE 3120791372-8 e protocolado sob o número 20/365.633-4 em 24/06/2020,
encontra-se registrado na junta Comercial sob o número 7889814, em 25/06/2020. O ato foi deferido
eletrônicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula,
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser

acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços l Validar Docu mentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov,br/Portal/pages/imagem Processo/viaU nica.jsf) e informar o número d e

protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

i':'í.:,':'·. · ' l' Assin n e
CPF Nome

500.660.646-00 EMIL CARLOS SALOMAO

" ' (')

Documento Principal
""' h %"'. Assinan e s

CPF Nome

,,,,,,,,,,,,,, ,M,,,,,,O,,,,OM,O

t () m

634,378.216-87 ABDO SALOMAO JUNIOR

353.579.676-87 FERNANDO CISTOLO

128.981.816-92 OTAVIO AUGUSTO DE PAULA CISTOLO

Belo Horizonte. quinta-feira, 25 de junho de 2020

· '" Documento assinado eletrOnicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a)
lÇg M Público(a), em 25/06/2020, às 08:41 conforme horário oficial de Brasilia.

®

u

à - ·

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juçemg
informando o número do protocolo 20/365.633-4.

Página 1 de 1

0Junta Comercial do Estado de Minas Germs

Certifico registro sob o r1° 7889814 em 25/06/2020 da Empresa LMG LASERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Nire
31207913728 e protocolo 203656334 - 24/06/2020, Autenticação: CCF9DBD2AB2A1859B7CC757782D53FF78C2EBO96. Marinely de Paula
Bomfím - Secretária-Geral, Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do pmtocolo 20/365.633-4 e o código de
segurança Vucp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secrqtãria.Geral-

uc'4=!= pág, 12/13
&E METÀRLA



'l

SU2:" . 'i

E
n'!'"'

I
W

;à'>'" " ':
,|iy g
" ' ;J' ""

I. "p~ü' .
*

Kl

y;

'Ç: Â"

,', m : '

¶è:i!" "'"i
^Zi:üii'

|-µ'j
1""";gÈ? t ' m /i'

m

À,

!'ÊE'
)'j'i

l
i,

ii)

&. ,, .Je.
"ái'í'í

LA, pE ^

j:m!à7=" - '" " - ""
--4

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

(jOài3,
O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF Nome

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 25 de junho de 2020

0Junta Comercial do Estado

Certifico registro sob o n°
31207913728 e protocolo
Bomfim - Secretáha-Geral,
segurança Vucp Esta cópia

de Minas Gerais
7889814 em 25/06/2020 da Empresa LMG LASERS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Nire

203656334 - 24/06/2020. Autenticação: CCF9DBD2AB2A1859B7CC757782D53FF78C2EBO96. Marinely de Paula
Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 20/365.633-4 e o código de
foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secryt@ri -%?ral. .-,_
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29/05/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR"D CA =Ti?"

NUM'"0 D' 'N""'ÇÃ° COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO D^"^ "^"""
09.089.140/0001-52 14/08/2007
MATRIZ CADASTRAL

NÕME EMPRESARIAL

LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECtMENTO (NOME DE FANTAStA) PORTE

*""·"·"" DEMAIS

C DIGO E DESCRIÇÃO DAATN1DADE ECÔN MICA PRINCIPAL

28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e

acessórios
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
46.44A-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e

peçasC
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO

R SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ 421 ANEXO: V;

CEP BAIRRO/DISTRlTO MUNIC PIO UF

37.800-000 POLO INDUSTRIAL DE GUAXUPE GUAXUPE MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

JURIDICO@CONCIS.COM.BR (35) 3551-8188

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

$(T1jAçÃQ CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA 14/08/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

C

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

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

Emitido no dia 29/05/2020 às 15:15:41 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

G

C

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

Nome: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPj: 09.089.140/0001-52

Ressalvado q direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certihcado 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 13:59:07 do dia 06/05/2020 "hora e data de Brasilia".
Válida até 02/11/2020.
Código de controle da certidão: 0656.94AD.6EC4.7A8B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta --"""' Preparar págg"
para im pre q

Â

httPs://seMçosxeceita.fazenda.gov.br/ServiçQs/certidao/CndCQnjuntalnter/EmiteCenidao|nternet.asp?ni=0908914QQQQ152&passagen$=1&tiµ=1 1/1



19/05/2020 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

€)

C

í;i) SECRETAR A DE ESTADO DE FAZENDA DE M NAS GERA S CC O,) ?,"

CERTIDÃO EMITIDA EM:
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 19/05/2020

Positiva com efeito de negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
17/08/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001043689.00- - .
89 CNPj/CPF: 09.089.140/0001-52 SITUAÇAO: Ativo

LOGRADOURO: RUA SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ NÚMERO: 421

BAIRRO: POLO INDUSTRIAL DECOMPLEMENTO: ANEXO V, GUAXUPE CEP: 37800000

DISTRITO/POVOADO: MU NICÍPIO: GUAXUPE UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escriturq Rública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudica.ção expedida em autos de inventario ou de arrota.mento, de sentença ,em ação
de separaçi o judlcial, divórcio, qu de partilha de ben.s na união estavel e de escritura publica de
dQaçao de bens imoveis, esta certidão somente tera validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento l Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

001043689.00-89 05.000313053-60 Exigibilidade suspensa - parcelado

001043689.00-89 05,000266648-02 Exigibihdade Suspensa

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sÍtio da Secrçtaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.m4g·gov.br = > cedidão de debitos tributários = >

certificar yOCumentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000399080866

ht©s://w~2,fazenda.mg,gov.br/soUctn/SOUCDT/DETALHE_746?desçSeNico=So|icitar"Certid%E3o"de"D%E9bitos"Tribut%E1nos&numprQtQ... 1/1



10/07/2020 Portal do Cidadão

iCi
Município de Guaxupé

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUN1CIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
SOCIAL:

CNPj: 09.089.140/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Púb!ica Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de
responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente
certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação rios termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006
(Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima
identificado, relativas a débitos de compètência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente já situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos
tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 10/07/2020 09:04:34
Válida até o dia: 08/09/2020

Código de controle da certidão: AF4E1AjFBFE6E8338533

A autenticidade desta certidão poderá Seri confirmada na página da Município de Guaxupé

0

177m6.2523:80B0/Porta|cidadao/#78ç3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb25517M7T5079afi888b3e4ba6f6da40e3a7f7a4a01... 1/1



20/07/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir Goí;ír.'

C

C

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.089.140/0001-52

Razão SociaI:LMG LASERS COMERCIO, IMPORTA??O E EXPORT

Endereço: r sebastiao monteiro ferraz 421 l polo industrial l guaxupe l
MG l 37800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições elou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:11/07/2020 a 09/08/2020

Certificação Número: 2020071101410605319471

Informação obtida em 20/07/2020 10:07:13

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

l

https://consu|mcd.caixa.gQv.br/cQnsu|tacn/pages/®nsu|taEmpr%ador.jsf 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
,.1 1.,i ::) L -L ly j3 I'.:".'; T RA ':!.À .'.. FIG

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPj: 09.089.140/0001-52
Certidão n°: 12374397/2020
Expedição: 29/05/2020, às 14:58:55
Validade: 24/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que lmg LASERS - COMERCIO, 1mportacao e EXPORTACAO LTDA

(matriz e FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.089.140/0001-52,

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 lhttp://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INF'ORMAçÃç) 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.

1·1
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Tribunal de justiça do Estado de Minas Gerais

GUAXUPÉ G%íí:?:

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

C

C

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações especificas de Concordata Preventiva l Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: LMG LASERS COM,, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPj: 09.089,140/0001-52

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados,

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg .jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição:

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unihcada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas,

Certidão solicitada em 04 de Junho de 2020 às 15:50

GUAXUPÉ, 09 de Junho de 2020 às 17:34

Código de Autenticação: 2006-0917-3452-0091-0053

Para validar esta certidão. acesse o sitio do tjmg (www.tjmg.jus.br) Cm Certidão judiciaI/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa
de fraude.

1 de 1
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Androa Rogina.02.07.2020 14:57:01Í

Município de Guaxupé Inscrição Municipal i
C NPj: 18.663.401/0001±97 2-5964

av. conde ribeiro do valle, 68 -centro Códi9o Mobiliario, .

CEP: 37800-000 - GUAXUPÉ - MG 011867

FONE: (35) 3559-1001 . FAX: (35) 35514700
finanças@guaxüpé.mg.gw.br

Aívará Provisório N'.:00550/2020
E.%erc|c:o: :'{)2i[) !1

Validade: 02-08·.2020
ii

l

|:Razão Social: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Í'Nome Fantasia: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E Data Exped.: 04-05-2020 Data Inicio: 11-10;.2007 .

'1,EXPORTACAO LTDA
!'Auvldade: com.' 41/100Nl2

RG: IE: !,Área:439,87 CPF/CN Pj: 09.089.140/0001-52

Outro Documento: Tipo ISS: Faturamento 'Tipo:
l Observação: PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SAN|TÃR|O.AVCB:28/01/2021

Atividade Licença: :Local Autorizado:

COM. 41/100M2

RUA SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ 421 ANEXO V POLO INDUSTRIAL DE GUAXUPE Guaxupé-MG
|jcoNTADoR: CONClS CONTABIL EIRELI

CNAE

46.64-8/00 - "Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar
28.29-1/99-Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente,
peças e acessórios; 33.12-1/03-Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação; 46.44-3/01-Comérçio atacadista de medicamentos e drogas de uso humario

i'

k

l
j

11 a prefeitura municipal de GUAXUPÉ, nO uso de suas atribuições legais concede ao contribuinte acima descrito
C |1 AUTORIZAÇÃO para exercer as atividades indicadas na Declaração de Inscrição Municipal.

l Este Alvará deverá ser fixado em /pca/ visível, pará efeito de fiscalização, podendo ser cassado e determinada a interdição,
i suspensão das atividades e q fechamento do estabelecimento, a qúã/quer tempo, desde que deixem de existir as condições
: que legitimaram a concessão do mesmo. o não aténdimênto as exigências do Poder de Policia Adm/nis trativa, ensejara além
i das sanções supra, ainda penas de multa e àS demâiS constantes na /eg/s/ação vigente.
l A atividade está sujeita periodicamente as inspeções municipais, inclusive da Vigilância Sanitaria.

1| Os estabelecimentos descritos no decrero estadual n" 44.270 lei 14. 130, estão obrigados a apresentar q laudo do corpo

: de bombeiros.

i

Guaxupé - MG, 04-05-2020
h
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24/06/2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ÕUÕM"
Consultas l Funcionamento de Empresa Nacional l Resultado l Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ

09.089.140/0001-52

Endereço Completo

RUA SEBASTIÃO MONTEIRO FERRAZ, N° 421, ANEXO V RUA SEBASTIÃO MONTEIRO FERRAZ, N° 421,

ANEXO V POLO INDUSTRIAL GUAXUPÉ MG 37800000 - POLO INDUSTRIAL CEP: 37.800-000 -
GUAXUPÉ/MG

Telefone

(35) 9756-3110

. Responsável TécnicoC LETICIA DE PAULA SOUZA

Res pon sável Leg al

EMIL CARLOS SALOMÃO

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.05.200-9 (G4486MX38950)
Data do Cadastro

27/04/2009
Situação

Ativa

N° do Processo

C 25351.198915/2009-63

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades l CIasses

Armazenar

· Correlatos

Distribuir

· Correlatos

Expedir

· Correlatos

Exportar

· Correlatos

Fabricar

· Correlatos

https://consu[ms.anvisa.gQv.br/#/empresas/empresas/q/25351198915200963/?cnpj=090B914O000152
1/2



24/06/2020

Importar
Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

· Correlatos

Transportar

· Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

ô00M'

Empresa

Solicitante
Linhas de Certificação

Vigentes
Data de Vencimento do

Publicação Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem N CBPDA (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação

Vigentes
Data de Vencimento do

Publicação Certificado

Nenhum registro encontrado

{

Voltar

e

hHPs://consu|tas.anvisa,gov,br/#/empresas/empresas/q/25351198915200963/?cnpj=09089140000152
2/2



02K)b2020 RESOLUÇÃO-RE N' 2.240. DE 1' DE JULHO DE 2020- RESOLUÇÃO-RE N' 2240, DE 1' DE JULHO DE 2020 - DOU - Imprensa Naoonal

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: O2/07/202O l Edição' 125 l Seção: l l Página 63

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Terceira Diretoria/Gerència-Geral de Tecnologia de

Produtos para Saúde

RESOLUçÃO-RE N° 2.240, DE 1° DE JULHO DE 2020

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições que lhe confere

o art. 156, aliado ao art. 54, l. § 1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada -

RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. r Deferir as petições relacionadas à Gerència-Geral de Tecnologia de Produtos para a

Saúde, conforme anexo.

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA
ANEXO

NOME DA EMPRESA l CNPJ

NOME COMERCIAL

NUMERO DO PROCESSO l REGISTRO

PETIÇÃO(ÕES) l EXPEDIENTE(S)

FUNDAçÃO OSWALDO CRUZ l 33.781.055/OOO1-35

TR COVID-19 IGM/IGG - Bio-Manguinhos

25351.386884/2020-81 l 80142170044

8433 - IVD - Registro de produto l 1407804200

C LMG LASERS - COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA l O9,089.14O/OOO1-52

KIT DE TESTE COVID-19

25351.395052/2020-56 l 8052009OO45

8433 - IVD - Registro de produto l 1433248205

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. l 59.717.553/OOO1-02

HC406

25351,440212/2020-29 l 81596320014

8433 - IVD - Registro de produto l 1569515208

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA l O1.449.93O/OOO1-9O

Família Dimension SARS COV 2 Anticorpo Total (CV2T)

25351,505073/202O-96 l 10345162361

8017 - IVD - Registro de produtos importados em família l 1769284209

_ __ _- . ___ _ _ __ _ _ ___ - ____ ___ _ __ .-__ _

wwwjn&ovMwetmou/jreso|uçao4e-n-2 24Omej^e-juho-de-2020-264669666 1,12
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N° de Processos: 4

Total de Empresas: 4 Uâth3ú

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada
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DIÁRIO OFICIAI. DA UNIÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nq 124, quarta-feira, 1 d, ,uiü Q QÁ) L '

Art. je Fica aberto, a contar da data de pubhcaçãa desta Consulta pública, o
prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam apresentadas criticas e sugestões relativas à
proposta de Resolução que inclui as culturas: amendoim, ervilha, feijões, grão-de-bico,
lentilha, com LMR de 0,09 mg/kg e iS de 14 dias; sorgo, com lmr de 0,01 mg/k€ e IS de
21 dias, todas na modalidade de emprego (ap1icação| foliar e altera o IS de, 210 para 150
dias na cultura da cana-de-açúcar na mon<Wafia do ingrediente ativo 055 - OINOTEFURAN,
contido na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domi55anitários
e Preservantes de Madeira, publicada por meio da Resolução - RE n° 165, de 29 de agosto
de 2003, no DOU de 2 de setembro de 2003.

Art. 2q A proçmta supracitada estará dispcmivel na integra no site da Anvisa, no
endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br, e as wgestões deverão ser kncaminhadas
por escrito, em formulário próprio, para o endereço: Agência Nactonal de Vigilância
Sanitária, Gerência-Geral de Toxico|ogia, SIA Trecho 5, Área Especial 57, BtasÍlia/DF, CEP
71.205-050; ou para o fax (61) 3462-5726; ou para o e-mail
cp.todcoíogia@anvisa.gov.br.

§1" O formulário para envio de contribuições permanecerá à disposição dos
interessados no endereço eletrônico http://portaLanvisa.gov.br/a€rotoxÀco$/pUb|icacoes.

§2" As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de
todos no site da Anvisa.

§3" As contribuições não enviadas no formulário de que trata o parágrafo
anterior ou recebidas fora do prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação
do texto final do regulamento,

Art. 39 Findo o prazo estipulado no art. P, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária promoverá a análise das contribuições e, após a deliberação da Diretoria
Colegiada, disponibilizará o resultado da consuka pÚblica no site da Anvisa.

Parágrafo único. A A€êtick poderá, conforme necessidade e razões de
conveniência e oportunidade, articular-se com os órgãos e entidades envolvidos e aqueles
que tenham manifestado interesse na matéria para subsidiar posteriores discussões
técnicas e deliberação final da Diretoria Colegiada,

Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá inicio 7 (sete) dias
após a data de publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União.

Art. 22 A proposta de ato normativo estará di$ponívei na integra nO portal
da Anvisa na internet e as sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do
preenchimento de formulário especlfko, disponível no endereço:
hup://form$u$.datasUs,gQv.br/site/formUlario.php?id_a plkacao=57654.

§j0 As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão
disponíveis a qualquer interessado por meio de ferramentas contidas no formulário
eletrônico, rio menu "resultado", inclusive durante o processo de consulta.

§29 Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será
dispcmibilizado ao interessado número de ptotocdo do registro de sua participação,
sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de documentos em meio físico
junto à Agência.

§3à Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados
Será permitido o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico. durante
o prazo de consulta, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância
Sanitária/Coordenaçào de Saneantes - COSAN/GHCOS, SIA trecho 5, Área Especial 57,
Brasilia-DF, CEP 71,205·050.

§49 Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser
encaminhadas em meio físico, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância
Sanitária/As$e$$ona de Assuntos Internacionais - AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57,
Brasilia-W, CEP 71.205-050.

Art. 3q Findo o prazo estipulado no art, Iq, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária promoverá a análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da
consulta pública no portal da Açência,

Parágrafo Único, A Agência poderá, conforme necessidade e razões de
conveniência e oportunidade, articular-se com Órgãos e entidades envolvtdos com o
assunto, bem como aqueles que tenham manifestado interesse na matéria, para
subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberaçbo final da Diretoria Cohegiada.

ANTONIO BARRA TORRES ANEXO

ANEXO

. PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICAProcesso nQ: 25351.198565/2015-12 e 25351.201396/2015-40
Assunto: Proposta de Resolução para o in&rediente ativo 055 - DINOTEFURAN, contido na

€) Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domlssanitáms e
Preservantes de Madeira, publicada por meio da Resolução - RE n" 165, de 29 de agosto
de 2003, no DOU de 2 de setembro de 2003.
Área responsável: Gerência-Geral de Toxicologia - GGTOX
Relator: Romison Rodrigues Mota

CONSULTA PÚBLICA N0 853, DE 23 DE JUNHO DE 2020

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo rN: 25351.915578/2019·21
Assunto: Proposta de altemções pós-regdarização de produtos saneantes
Agenda Regulatória 2017-2020: Tema 9.1 Registro e notificação de produtos
saneantes
Área responsável: Coordenação de Saneantes · COSAN/GHCOS
Dfretor Relator: Alessandra Bastos Soares

4' DIRETORIA
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEçÃO E FISCALIZAçÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nq 2.191, DE 29 DE JUNHO DE 2020
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilânua 5anit"ãria, no uso das

atribuições que lhe confere o art. IS, Ill e IV aliado ao an. 7¶, Ill, e IV, da Lei nQ 9,782, de O Getente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições
26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, Ill, §§ l' e 39 do Regimento Interno aprovado pela que lhe confere q art. 171, aliado ao art, 54, l, § j? do Regimento Interno aprovado pela
ReWução de Diretoria Colegiada - RDC n" 255, de 10 de dezembrq de 2018, resolve Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n" 255, de IQ de dezembro de 2018j 'esolve:
submeter à consulta pública, pan comentários e su€e$[õe5 do público em geral, proposta Art, Iq Revogar a Medida Preventiva m 3 do Anexo da RESOLUÇAO N' 1.673,
de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 23 de junho de de 26 de MAIO de 2020, publicada NO dou n" 100, DE 27 DE maio de 2020, SEçÃO 1.
2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação- PÁG. 190, conforme as informações constantes rio ANEXO.

Art Iq Fica aberto, a contar da data de publicação desta Consulta PÚblica, o Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
prazo de 60 (sessenta) dias pata que sejam apresentadas criticas e sugestões relativas à
proposta de Resolução que altera na cultura da batata o IS de 7 para 3 dias; altera na RONALDO LUCèO PONCIANO GOMES
cultura do café o LMR de 0,5 mg/kg para 1,5 mg/kr e inclui a cultura da soja com LMR de
0,4 mg/k€ e IS de 14 dias na modüdade de empre€o foliar; altera as frases)" a) No item ANEXO
"i" de: " Classe Ill (Medianamente tóxico)", para: "especÍfiça para cada produto, conforme
art, 38 da Reso1ução da Diretoria Co|e€iada - RDC no 294, de 29 de julho de 2019"; e, b) l. Empresa: Hecin Scientific, Inc, - CNPj:
no item T de "Obs.: Para fins de definição de re8duos para conformidade com o LMR será Produto - (Lote): PRODUTOS PARA DIAGNÓ$TtCO DE uso IN VITRO CLASSE Ill (LOTES A
considerado o i%rediente Flupiradifurona e para a avaliação do risco dietético: partir DE 13/05/2020);
Flupiradifurona e seu metabólito BYI 0296O-ácido difluoroacêtico (OFA), expresso como Tipo de Produto: Produtos para dia€nó$tico de uso in vitro
Flupiradlfurona,", para "obs.: Para finS de definição de residuos para conformidade com d Expediente nQ: 2040886/20-2
LMR será considerado o ingrediente flupiradifurone e para a avaliação do risca dietético: Assunto: 70358 - Revogação de Medida Preventiva
f1upiradifurone e seu meta bólito ácido difluoroacétiçQ (OFA), expresso como Ações de fiscalização revogadas: Suspensão - Comercialização, Distribuiçãq Importação,
flupkadifurone." e inclui as frases: a) "Dose de Referência Aguda (ORfA) · 0,2 mg/kg p.c. Usd
(fonte: JMPR, 2015)"; b)" ' 1nclusõe$ de culturas solicitadas pela Instrução Normativa Motivação: Revogar medida cautelar, considerando a publicação do certificado de boas
Conjunta - INC nQ 01/2014"; e, C) "* joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (Comitê práticas de fabricação, presente na Resolução-RE n° 2.077, de 22 de junho de 2020-
de Especialistas FAO/OMS sobre Resíduos de AgrotÓxicos) na monografia do ingrediente .....,,,.,.,-,....,..,,..,......-........
ativo F69 - FLUPIRADIFURONE, contido na Relação de Monografias dos ingredientes Ativos
de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, publicada por moo da RESOLUÇÃO-RE 2.205, DE 30 DE JUNHO DE 2020
Resolução - RE n" 165, de 29 de agosto de 2003, no DOU de 2 de setembro de 2003.

Art. 2q A proposta supracitada estará disponível na inte€ra no site da Anvisa, no O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições
endereço eletrÔnico http://www.anvisa.çov.br, e as sugestões deverão ser encaminhadas que lhe confere o art, 171, aliado ao art. 54, l, § 19 do Regimento interno aprovado pela

© por escrito, em formulárlcj próprio. para o endereço: Agência Nacional de Vigilâncla Resolução da Diretoria colegiada - RDC n' 255, de 10 de dezembro de 2018;
Sanitária, Gerência Geral de Toxicologia, Sia Trecho 5, Área E$pecia1 57, Brqsliia/DF, CEP Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 8 p da Resoluçâo
71.205-050; ou para q fax (61) 3462-5726; ou para o e·mai1 da Diretoria Colegiada ·RDC n9 346/2020, de 13 de março de 2020, resolve:
cp.toxicologia @anvisa,gov.br. Art. 19 Conceder às empresas constantes no anexo a Certificação de Boas

§1" O formulário para envio de contribuições permanecerá à disposição dos Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.
interessados no endereço eletrônico http://porta|.arMsa.€ov.br/agrotoxKos/pub|icacoes- Art. 29 A presente certificação terá validade durante a vigência da RDC

§2" As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de 346/2020.
todos no site da Anvisa. Art. 39 Esta Resolução entrará em vgor na data de sua publicação.

§3" As contribuições não enviadas no formulário de que trata q parágrafo
anterior ou recebidas fora do prazo não serão consideradas para efeko5 de 'consolidação RONALDO LUCIO PONCIANO GOMES
do texto final do regulamento-

Art. 3q Findo o prazo estipulado no art. Iq, a Agência Nacional sde VigiÈància ANEXO
Sanitária promoverá a análise das contribuições e, após a deliberação da Diretoria
Colegiada, disponibilizará o resultado da consulta pÚblica no site da Anvisa. Fabricante: Avioq Bio-Tech Co. Ltd.

mágrafo Único, A A€ência poderá, conforme necessidade e razões de Endereço: 1 Kangyuan Avenue, Laishan District - Yantai - Shandong Province - China.
conveniência e oportunidade, articular-se com os órgãos e entidades envolvidos e aqueles Solicitante: Assut Europe Latino América Importação e Exportação Ltda. CNPj:
que tenham manifestado interesse na matéria para subsidiar posterioreS discussões 07,032.636/0CK)1-64
técnicas e deliberação final da Diretoria Colegiada. Autorização de Funâonamento: 8.02.622-8 Expediente: 1824432/20-8

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
ANTONIO BARRA TORRES Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes Ill - Emergência COVID-19.

ANEXO Fabricante: lnnovita (Tangshan) Biological Techndogy Co., Ltd.
Endereço: No. 699 juxin Street, High-tech Industrial Development Zone, Cban'an, 064400,

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA Hebei, China
Processo nQ: 25351-288407/2018·37 Solicitante: Massy do Brasil Comercio Exterior Ltda. CNPj: 22.849.492/0001-27
Assunto: Proposta de Resolução para o ingrediente ativo F69 - FLUP|RADIFURÇ)NE, contido Autorização de Funcionamento: 8.19.940-8 Expediente: 1725622/20-3
na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Preservantes de Madeira, publicada por meio da Resolução - RE n" 165, de 29 de agosto Produtos para diagnóstico de uso in vitro das classes Ill - Emergência COVID-19
de 2003, no DOU de 2 de setembro de 2003.
Área responsável: Gerênda-Geral de Toxicdogia - GGTOX Fabricante: Schebo Biotech AG
Relator: Romison Rodrigues Mota Endereço: Netanyastr 3, Giessen, Hesse, 35394 - Alemanha.

, Solicitante: Parma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda CNPj:CONSULTA PUBLICA Nq 854, DE 24 DE JUNHO DE 2020 09.058.502/0001-48
Autorização de Funcbnamento: 8.04.507-4 Expediente: 1824350/20-1

A Diretoria CQ|e€iada da Agência Nacional de Vigilànaa Sanitária, no uso das Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde"
atribuições que lhe confere o art- IS, Ill e lV, aliado ao art. 7?, Ill e IV da Lei nQ 9,782, Produtos para chagnóstico de uso in vitro das classes III - Emergência CQVID-19.
de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, Ill, §§ Iq e 3q do Regimento (ntet"no aprovado
pela Resolução de Diretoria Colegiada - ROC n' 255, de IQ de dezembro de 2018, RESOLUçÃO-RE 2,206, DE 30 DE JUNHO DE 2020
resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral,
proposta de ato normativo, conforme deliberado em reunião realizada em 23 de junho
de 2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação. O Gerente·Gera1 de Inspeção e Fiscalização Sanitárja, no uso das atribuições

Art. Iq Fica estabelecido o prato de 45 (quarenta e cinco) dias para envio de .
comentários e 5uçe$tae5 ao texto da Consulta pública que dispõe sobre procedimentos que (he confere o art. 171, aliado ao art. 54, l, § Iq dQ Regimento Interno aprovado pela
relacionados às ajterações pós-regularização de produtos saneantes, conforme Anexo. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n" 255, de 10 de dezembro de 2018;

rs [»1¢ doçumcntu pode bl% venfíca& wjdereço cktrÜnlcu l 28 %cvmentu ,lSSlr1jçjçj diR|tj|mentl! cuntueme Mi' nil ? K'J-' dt' z:ju&'2uuL ICP
Ed
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DIÁ R lO OFICIAI, DA UN IÃO - Seção 1 ISSN 1677-7042 Nq 124, quarta-feira, 1 de julho de 2020

Considerando a necesMade de nc usào e alteração na Certíf cação de Boas - .. ôôoíúi
Práticas de Fabricação, resolve: FULL COMEX TRADING S/A l OOS.776.678/0CXJ1-84

Art, j9 Incluir o novo tipo de hnha de prOdutO diagnÓsIko de uso "in vilro" 25351.518156/2020-45 l 8201530
dasse Ill na certd'icação da empresa LMG Lasers - Comércio, Importação e Exportação Ltda, 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA l 1810659205
CNPJ rj,9 09.089.140/00'01-52, publicada pela Resolução-RE n9 2,136, de 9 de agosto de 2018, 253.51,518156/2020-45 l 8201530
no Diário Oficial da União nQ, 155, de 13 de agosto de 2018, Seção l, página 79 e suplemento 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA l 1810590205
da Seção l, P&. 124, conforme expedientes n90305852/18-2 e m1050021/2+7- · —·----- —--

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. INVERTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS EIRELI l 017.074.272/0001-39
25351,392712/2020-47 l 8201512

RONALDO LUCK) PONCIANO GOMES 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e

- ~ drogaria) l 1908386207COORDENAÇAO DE AUTORIZAÇAO DE FUNCIONAMENTO ------.----—----—--.-..---
DE EMPRESAS KL MEDICAL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA l 035.345.359/0001-8$

25351.583143/2020"47 l 8201591
RESOLUçÃO-RE N? 2.192, DE 30 DE JUNHO DE 2020 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA l 2009368207

A Coordenadora de Mtctrizàção de Funcionamento de Empresas, no uso das MAFRO TRANSPORTES LTDA l 008.858.785/0001-40
auibwções que lhe confere o Art. 169, Uado ao art. S4, l, §1" do ReçYmento Interno 25351.527834/2020-61 l 8201621
aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC ri' 255, de 10 de dezembro de 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA l
2018, resdve: 1838004203

Art. 1y, Conceder AutMzação de FunclonalT]erlto para Empresas constantes """""""""""""""""""""""""""""_""'""'
no anexo desta Resolução Evandro de Moraes - ME l OO4.380.222/0001-38

Art. 2q Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 25351.488941/2020-66 l 8201561
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA l 1723724206

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS ·""·"-"""---------"-"--""
MAFRO TRANSPORTES LTDA l OQ8.858-78S/OO01-4Q

ANEXO 253Sl306643/2020-67 l 4020990
7056 - AFFJAE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e

SUZILENE DE SOUZA PINTO EIRELI l 036.618.391/0001-50 drogaria) l 1824624209
25351.499650/2020-01 l 3094590 —"—"""""""___—_~"""
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) l 1753225206 RJB COMERCIO DE PRODUTOS CORRELATOS A SAUDE LTDA l 035-301.149/OOO1-95

—-----— -———"-------- 25351.499802/2020·68 l 8201180
EXTRA MEDICAL DIAGNOST1CQS EIRELI l 034Dll.468,/®01-0] 856 · AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DèSTRIBUIDORA l 1753433207
25351,495166/2020-03 l 8201617 , —-----·-·-·---—--—-----·---—·
859 - afe - CONCESSÃO - PRODUTOS para SAÚDE - IMPORTADORA l 1739731204 Eduardo Sousa Dias l 035.605.215/CXj01-10

-—-—"""——"——--—— 25351.553329/2020"71 l 3094538
MARTINS & SPESSEMILU COMERCIO E IMPORTACOES LTDA l 035,347,599/0001-19 712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) l 1919214202
25351,488937/2020"06 l 3094391
735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSAN1TÁR1OS - IMPORTADORA (SOMENTE SILAS DE OLIVEIRA SOUSA TRANSPORTE - ME l OO9,35Q,130/OOQ1-29
MATRIZ) l 1723714209 25351.494658/2020-73 l 4020941

-—------·----—-------------- 728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -TRANSP, QUATRO IRMÃS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA l 017.787.154/0001.78 TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) l 1738940202
25351.489750/2020-11 l 3094524 ------------._.....
734 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS · ARMAZENADORA (SOMENTE Mario Medical Comércio de Material HospttalarLtda, l 020.599.845/OOOI-52
MATRIZ) l 1724806200 25351.494979/2020-78 l 3094572

·--—--- -- --------- 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRfOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE
KL MEDICAL IMPORTAMO E DISTRIBUICAO LTDA l 035.345.359/OOQ1·85 MATRIZ) l 1739365205
2S3S1.583140/2020-11 l.4020969 .—-—---.--—...........--—
722 - AFE - CONCESSAO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA l
IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) l 2009365208 037,029.855/0001-55

""""""""""""""_"_"""_""""""" 25351,490362/2020-83 l 1239549
VITALIS MED COMERCIO E REPRESENTAMO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA l 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
037.008-697/0001-57 DISTRIBU(DORA (SOMENTE MATRIZ) l 1725789205
25351.480677/2020-12 l 4020878 ..__..-....__-_.............--_._
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - GYP COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA l CJO8.275.16O/0OQ1-55
IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) l 1693708205 25351.535313/2020-87 l 4020955

"""""""""""""""""" "" T 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE ·
VIRTUAL DISTRIBUIDORA E LOGIS ICA LTDA l 004.257.104/0001.37 DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) l 1861790201
253S1.582940/2020-1S l 3094601 ..___,, ..,.....,....
740, - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁR1OS - DJSTRIBUIDORA (SOMENTE BERLIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA l
MA RIZ) l 2009038202 033.136.531/0001-65

" " """""""'""""""""_ 25351.490926/2020-88 l 8201588
KL MEDICAL IMPORTAMO E DISTRIBUICAO LTDA l 035.345.359/00'01-85 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DiSTRIBUIDORA l 1727846205
25351.583156/2020-16 l 3094586 ...,,........__.,.,_..
735 - AFE · CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANlTÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MTC""SOLUÇÕE5 LOGÍSTICA LTDA l 015.654.208/QO02-82
MATRIZ) l 2009387201 25351,488978/2020-94 l 8201543

LIBS MEDICAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA uso MEDICO, 855 - AFE CONCESSÃO. . PRODUTOS PARA SAÚDE - ARMAZENADORA l 1724042205
CIRURGICO E HOSPITALAR EM GERAL LIDA l 034.170.5]?/0®1-18 INTENZE BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA l 035.015.293/CXX)1-65
25351,490335/2020-19 l 8201557 6 25351,324147/2020-95 l 8199061
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - Dt$TR1BUIDORA l 17257 '1203 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA l 1231260206

.__............DUBOM FRACIONAMENTO E 1NDUSTR¢A DE CEREAIS UDA l ®2.876.487/®01-04 Mario Medical Comércio de Material HospitalarLtda. l 020.599.845/0001-52
25351.488868/2020-22 l 3094541 25351,495048/2020-97 l 4021015
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOM6SANITÁRIOS - Dl5TfUBLjIDORA (SOMENTE 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
MATRIZ) l 1723623201 DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) l 1739410204

VIRTUAL DISTR1BUIDORA E LOGISTICA UDA l OO4.257.104/(XX)l-37
25351.582952/2020-31 l 8201648 RESOLUÇÃO-RE N2 2.193, DE 30 DE JUNHO DE 2020
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBLJIDORA l 2009011201

_--.......-—.-- -—-.-...—. A Cwcdenadora de Auwrizaçào de Funcionamento de Empresas, no uso das
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI · EPP l 020.451.726/0001-58 atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, l, §1" do Regimento Interno
25351.490890/2020-32 l 3094555 aprovado pela Resolução de Diretoria colegiada - RDC n" 255, de 10 de dezembro de
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE 2018, resolve:
MATRIZ) l 1727734205 Art, 1% Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no

"_""""""""_ "_"__""" """ anexo desta Resolução-
SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI l 032.630,250/0CK)l-00 Art. 2q Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
25351.488947/2020-33 l 8201574
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBU1DORA l 1723779203 PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

..-........._-_.----_._........
WHIRLPOOL S/A l OS9.105999/0003-48 ANEXO
25351 583226/2020-36 l 8201682
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE l 2009462203 W2 Comércio de Material Médico e Medicamentos Ltda EPP l 019,079.667/0QOlSO

"""""—-" "-"-""""-"""""""-"- 25351,328398/2014-00 l 8105747MTC SOLUÇÕES LOGISTKCA UDA l 015.654.208/OOO2.82 866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO l 1920060209
25351.488977/2020-40 l 4020938 .._._.__ _._._._..-__.
746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA - EPP l 025.101.992/OOO1-74
ARMAZENADÔRA (SOMENTE MATRIZ) l 1723899204 25351.097185/2017-01 l 8147956

...._........__._.-.._...........
SUZILENE DE SOUZA PINTO EIREL) l 036.618.391/0001-50 866 - AFE - ALTERAÇÃO PRODUTOS PARA SAUDÊ - ENDEREçO l 1766532209

....-........_....._.--.... ._25351.499676/2020-41 l 4020972 C CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI l Cl26,436.496/0001-34
721 · AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA Hl .IENE -
INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ} l 1753248205 25351,101581/2017-05 l 1163474

7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -

Mario Medical Comércio de Material HospitalarLtda. l 020.599.845/®01-52 D)STRIBU1DORA - RAZÃO SOCIAL l 1810694205
25351.495047/2020-42 l 1239552 """""'"'"'"""""""""""""""'""""""
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUT|COS . MONTE REAL IMPORTADORA E DISTR1BUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS,
MSTRIBUJDORA (SOMENTE MATRIZ) l 1739408202 HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA l 002.897,843/0001-68

...... __._..........__. 25351.078376/2017« l 1163031
SILAS DE OLIVEIRA SOUSA TRANSPORTE · ME l 009350.130/0001-29 7151 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126-S/2020

u- ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECÇÃO DA

COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E
ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA.
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PARECER NORMATIVO N° 001/2020 - PROJUR l

EMENTA: Parecer Normativo. Aquisição de bens,
serviços e insumos. Enfrentamento da Pandemia
causada pelo coronavírus (COVID-19). Contratações.
Procedimentos. Lei Federal N" 13. 979/2020. Medida
Provisória N° 926'2020. Decreto n" 10.024/2020.

0
SINOPSE

Em resposta à grave situação epidemiológica de alcance global, foi editada em 06 de fevereiro de

2020, a Lei Federal n°13.979 que "dispõe sbbre as medidas para e'?/rentamento da emergência
de saúde pública de importância in/ernaciollal decorrente do coronavírus responsável pelo surto

de 2019". Dentre as medidas estabelecida para enfrentamento de tal situação, o artigo 4° da Lei l
n°l3.979/2020 estabeleceu hipótese exec lcional e temporária de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços e insumos d;stinados ao enhentamento da emergência de saúde

pública decorrente do coronavírus.

Trata-se, com efeito, da criação de urna nova hipótese de dispensa de licitação. ainda que
temporária, que se soma às demais estabe].$cidas no art. 24 da Lei 8.666/93. Somando-se a isso,

€20 de março de 2020 foi editada a Medida Provisória n° 926/2020 que alterou a Lei n° 13.979, l
6 de fevereiro de 2020, para dispor sobj os procedimentos para aquisição de bens, serviços e

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública já mencionada, com !
destaque para a redução pela metade dos pjazos a serem adotados nos procedimentos licitatórios

na modalidade de Pregão, seja eletrônico ou presencial.

\
Considerando que os artigos 4° a 4°-1 da ãtú; redação da Lei n° l 3.979/2020 aplicam-se a todas as
esferas federativas União, Estados. Distrito ederal e Municipk s.

Considerando. ainda, a possibilidade da ekistência de processos e expedientes administrativos

recorrentes ou com caráter repetitivo em gu sejam suscitadas consultas a esta procuradoria sobre
questões com os mesmos pressupostos e fato e de direito para os quais seja possível l
estabelecer uma orientação jurídica unihrme, justifica-se a elaboração do presente parecer

normativo a fim de permitir o atendime¢to das exigências legais a partir da adoção das

recomendações fOrmuladas na presente manifestação.
Prefeitura Municipal de Itabuna Av Princesa Isabel. j78 - Centro Administrativo MunÁclpa/ - São Caetano
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

De início, convém destacar que compete à Procuradoria Administrativa prestar consultoria sob o
prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à

oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do

administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeira.

Ademais, entende-se que as manifestações da Procuradoria Administrativa são de natureza

opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma
justificada, adotar orientação contrária ju diversa daquela emanada da consultoria jurídica.

Ou seja. o presente opinativo, como simplçs orientação jurídica, tem natureza obrigatória. porém.
não vinculante e visa auxiliar a Adminisjração Pública na tomada das decisões que atendam

0imordialmente o interesse público.

.DA FUNDAMENTAÇÃO

Conforme disposto na Lei n° 8.666/93 e suis alterações posteriores a Administração Pública deve

selecionar com quem contratar, definir as condições de fato e de direito no intuito de obter sempre

a proposta mais vantajos4 subordinando-se aos princípios legais. Nesse sentido, entende-se por

proposta mais vantajosa aquela em que a prestação do serviço pelo particular se adéqua e satisfaz

ao interesse público, além da Administração assumir prestação menos onerosa com a melhor

qualidade do serviço.

Portanto, a ausência de licitação somente se admite por exceção e, tão somente. nos casos

indicados em lei. As exceções encontram respaldo constitucional e nas definições legais da Lei de

Licitação e Contratos Administrativos. este contexto, surge a Lei Federal 13.979/2020 que
0stitui normas específicas para aquisição de produtos e serviços em regime emergencial para

ações diretas de enfrentamento ao novo "oronavirus por meio de dispensa de licitação e na

modalidade pregão, com conteúdo especific para tal momento.

Assim, examinada a matéria à luz da Lei fé erai n° 13.979/2020, externamos as recomendações a

serem seguidas pelos órgãos da aàninistra;ão direta e indireta do Município de Itabuna para a

correta contratação direta mediante dispe sa de licitação para aquisição de bens, serviços e

insumos de saúde, destinados ao enfrentamento da pandemia da doença do coronavírus (COVID-

19).

Dito isso, enumera-se as principais premissas jurídicas que foram utilizadas na Lei Federal em
comento:

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 678 - Centro Administrativo Muntapal - São Caetano
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a) da dispensa de licitação tratada na lei n"l3.979/2020

A dispensa de licitação disciplinada pela Lei n°l3.979/2020 inaugura uma hipótese especifica de
contratação direta com urna finalidade precisa: o necessário enfrentamento da situação decorrente

da ameaça representada pela COVID-19. A dispensa tratada pela novel legislação, além de
possuir destinação específica, se caractefiza por ser temporária, ou sejm somente pode ser
invocada enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus.

Note-se que as contratações diretas a sereni entabuladas no âmbito da Lei n° 13.979/2020 não se
confundem em absoluto com as contratações emergenciais típicas, seja pelo procedimento
diferenciado tratado pela noma, seja pela áplicação direcionada e temporária. O art. 4° da Lei

° 13.979, de 2020, delimita o universo de aplicação para as contratações relacionadas ao
Mnfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, assim como disciplina seu fijncionamento:

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei. (Redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020)
§ r A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

A norma não abarcou expressamente a possibilidade de utilização da nova hipótese de

dispensa no caso de necessidade de contratação e execução de obras de engenharia, sendo
possível afirmar que a aplicação da dispensa restringe-se a:

0 a) bens;
b) serviços, incluindo os de engenharia e
C) insumos de saúde.

O escopo da Lei n.13.979/2020 cinge-se, portanto, a bens, insumos, serviços e serviços de

engenharia. As obras de engenharia não foram contempladas e poderão, se for o caso, serem

disciplinadas em futuras alterações normativas. Ressalta-se que a dispensa de licitação em

destaque na Lei Federal têm vigência contida, isto é, somente podendo ser utilizada no período

enquanto durar a situação de emergência.

b) presunção legal de atendimento das condições para a dispensa

O artigo 4°-B da Lei n.13.979/2020, estabelece. de forma taxativa, nos incisos I a IV ,

todas as condições que se presumem já atendidas. São elas:

l. ocorrência de situação de emergência;

2. necessidade de ponto atendimento da situação de emergência;

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabd, .678 - Centro AckninistratiW Municipal - São Caetano
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3. existência de risco a segurança das pessoas, obras. prestação de serviços,

equipamentos e outros bens,públicos ou particulares; e
4. limitação da contratação à parcela inecessária ao atendimento da situação de emergência.

Com efeito, em fàce da grave e urgente calàrnidade pública que assola o pais e o inundo, decidiu a

Lei, em observância ao principio da eficiência insculpido no art. 37, caput da CF/88, que

não seria razoável exigir que o gestor público declinasse, em cada um dos processos de

aquisição, os fatos e circunstâncias que são de conhecimento público e notÓrio.

Ocorre, no entanto, que tal presunção, embora desobrigue o gestor público de apresentar
repetidamente, e de foma prévia, as :justifícativas da emergência e da necessidade da

contratação, implica a sua responsabilizaç*) caso sobrevenha prova em sentido contrário, ou seja,
de que as circunstâncias fáticas que l fundamentaram a contratação por força desta

0utorização legal específica carecem de vej'acidade.

Dito isso, conclui-se que a simples compra de um medicamento elou aparelhos de saúdes ou

hospitalares, por exemplo, não é suficietjte por si só para que o Estado deixe de realizar o

procedimento de licitação com base na Lei Federal 13.979/20, sendo necessário que demonstre

que os bens e os insumos desejados sejam tomprovadamente adequados para combater a situação

decorrente da Covid—l9. Neste sentido. opinou a AGU - Advocacia Geral da União, em recente

parecer sobre o tema:

(-.-) para a configuração da contratação direta emergencial por dispensa de licitação,
devem ser preenchidos os seguintes pressupostos:
a) Demonstração cOncreta e efetiva de que a aquisição de bens e insumos de saúde
serão destinados ao enkentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decomqté do coronavírus;
b) Demonstração d¢ que contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco.

Dessa forma, a celeridade buscada pelo legislador, ao passo que mitiga algumas exigências

previstas na sistemática da Lei n° 8.666/93, impõe ao gestor público o dever de cautela e de

apuração das circunstâncias fáticas que :oriéntam para eventual contratação direta sob tal
fúndamento.

vale ressaltar que a permissão aqui estudada não admite interpretações èxtensivas, de modo que

os requisitos acima elencados devem obsertvados pelo Poder Público no momento da contratação.

sob risco de incorrer eni improbidade administrativa.

C) da ampla divulgação das informações

Atenta aos deveres de transparência e ampla publicidade das atividades da Administração Pública,
a Lei n° 13.979/2020 determina que as contratações realizadas por meio da habilitação legal nela

prevista deverão ser imediatamente disponibilizadas em site oficial específico.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av, Pnincesâ Isabel, 678 - Centro AdnM/stmtivo Muniapaj - São Caetano
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A disponibilização imediata das informações sobre tais contratações é de extrema importânci&

não SÓ para a própria Administração, ulna vez que permitirá que órgãos e entidades públicas

saibam o que os outros estão contratando,, e como estão contratando, como também para que as

instâncias de controle, e mesmo o cidacjãb, possam monitorar essas contratações emergenciais

com maior facilidade, sendo certo que tÇda contratação realizada pela Administração é urna

contratação que deve atender a interesses e jnecessidades públicas.

Nesse sentido, o § 2°, do mencionado art. 4°, estabelece que essa divulgação na rede mundial de

computadores deverá obedecer, no que coúber, as exigências do art. 8°, § 3°, da Lei de Acesso à
Informação (Lei n° 12.527/2011), apresenjado, ainda, "O nome do contratado, o número de sua

inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de

contratação ou aquisição".

Q) não exigência de estudos preliminares para as contratações de bens e serviços comuns.

A Lei em apreço, após modificações do Poder Executivo, passou a não exigir, para contratação de

bens e serviços comuns, por meio da disp«isa nela prevista, a elaboração de estudos preliminares

pela Administração contratante.

Os estudos prévios são, em regra. a prinÚira fase do planejamento de uma contratação pública,

que visa a análise da necessidade de contratação, viabilidade (inclusive, técnica) da contratação,

seus impactos ambientais e fornecer deméritos para o futuro projeto básico ou termo de referência,

conforme art. 6", IX, da Lei n° 8.666/93,

Buscou-se, portanto, a simplificação do procedimento quando a contratação direta destinada ao

enfrentamento da emergência de saúde pública proveniente do coronarvírus tiver como objeto
bens e serviços comuns, ou seja. aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

e)jetivarnente definidos por meio de especificações usuais no mercado (conforme parágrafo

único, do art. 1°, da Lei n° 10.520/2002).

e) da admissão de termo de referência básico e de projeto básico simplificados.

A Lei n° 19.979/2020, alterada pela MP 1)° 926/2020. admite, em seu art. 4°-E, que, para as

contratações para enfretamento da situação emergencial causada pelo coronavírus, a apresentação
de termo de referência simplificado e projeto básico simplificado, A observação a ser realizada é
no sentido de que o dispositivo se refere às "contratações", não apenas às dispensas de licitação.
Assim, não obstante entender ser necessária a caracterização do objeto a ser contratado, a Lei n°
13.979/2020 permite a realização de termo de referência simplificado e projeto básico
simplificado, evitando, pois, que a excessiva complexidade da documentação pré-contratual venha

ser um entrave a efetividade das contratações, evitando-se, pois, a majoração dos danos causados
pela covid-l9.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 678 - Centro Achninistrativo Municipal - São Caetano
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f) possibilidade de contratação de equipamentos usados

Considerando o cenário de emergência internacional, bem como a escassez de bens e

equipamentos novos em face do crescimento mundial do surto, restou estabelecida de forma

expressa a possibilidade de aquisição de equipamentos usados na contratação de bens e

serviços. Dessa forma, a legislação moderniza o escopo das contratações que tem em sua

concepção rotineira o emprego de produtos novos. Necessário se faz enfatizar que a legislação não

descuidou da qualidade dos equipamentos a serem contratados na medida em que apontou

expressamente a responsabilidade do fornecedor pelas plenas condições de uso e de

funcionamento do bem a ser adquirido

g) contratos com vigência de até 6 meses

or força do artigo 4°-H, da Lei n. 13.979/2020 restou estabelecido o prazo de até seis

meses para duração dos contratos. bem como a possibilidade de prorrogação das contratações por

sucessivos períodos enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento da situação de

emergência de saúde pública. No ponto, se'afasta radicalmente, diante da especialidade da norma,

as discussões sobre a possibilidade ou não de prorrogação inerentes as contratações emergenciais

disciplinadas pelo artigo 24, IV . a Lei jj. 8.666/93. Diz o art.4°-H que:

Art. 4°-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e
poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade
de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

Importante observar que o encerramento do estado de emergência não acarretará a rescisão

abrupta dos contratos alusivos aos proc¢dimentos regidos nesta Lei. Isto porque que os

eventuais efeitos da situação de emergência serão sentidos por mais algum tempo e aqueles

qe porventura foram acometidos pela enfermidade não podem ser abandonados sem o

idado necessário. Cite-se:

Art. 8° Esta Lei vigDrará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 20 19, exceto
quanto aos contratos de que trata o art. 4°-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles
estabelecidos.(Redação dada pela Medida Provisória n° 926, de 2020)

Aqui cabe fazer uma distinção. O Art. 4°-H condiciona a prorrogação (e não a vigência contratual

em si) à necessidade de enfrentamento da situação. Ademais, o art. 8° é claro ao preservar a

vigência dos contratos quando encerrado o estado de emergência. Desse modo. o fim da

emergência (ou da necessidade de enfrentaniento dos seu efeitos) poderá eliminar a

possibilidade de novas prorrogações, mas não afeta o prazo de vigência já estabelecido ou

prorrogado, muito menos é causa para a sua rescisão antecipada.

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 678 - Centro Administmtivo MuniCipa/ - São Caetano 6
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h) da relativização cIa habilitação

O art. 4°-F, da Lei n° 13.939/2020 permite, ainda, que, excepcionalmente, a autoridade pública

competente, dispense, da contratada documentação de habilitação. Será, possível, portanto, a

dispensa de "apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o

cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação

de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso

XXXIII do caput do art. 7° da Constituição".

i) da permissão para contratação com émpresas impedidas

No mesmo espirito da permissão anteriormente tratada - de relativização da documentação de

bilitação - as alterações formuladas pelá MP n° 926/2020 tomaram possíveis, na dispensa de

icitação prevista na Lei 13.979/2020, contratações de "bens, serviços e insumos de empresas que

estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o

Poder Público suspenso".

Aqui, o Legislador exigiu que o particular em questão seja o único fornecedor do bem ou serviço a

ser adquirido. Assim, ainda que a empresa se encontre impedida, no momento da contratação, de
licitar ou contratar com o Estado, para iins obter soluções ao enfretamento da situação de

emergência, será possível realizar sua contrttação.

j) dispensa excepcional da estimativa de preços

Conforme previsto no § 2° do art. 4°-E, excçpcionalmente, será dispensada a estimativa de preços,
mediante justificativa da autoridade comjetente. a realização da estimativa de preços não

impede a contratação pelo Poder Público por valores superiores que decorram de oscilações
Casionadas pela variação de preços, o que deverá ser justificado nos autos do processo de

contratação (art. 4°-E, §3°).

A Cotação de preços deverá obedecer as sçguintes regras: a) Verificação de preços no Portal de

Compras do Governo Federal; b) pesquisa publicada em mídia especializada; c) sítios eletrônicos

especializados ou de domínio amplo; d) contratações similares de outros entes públicos; ou e)

pesquisa realizada com potenciais fornecedores. sendo recomendada a apresentação de pelo menos

três cotações.

Entendemos que tal possibilidade somente poderá ser utilizada pelo gestor público em casos

excepcionalíssimos nos quais a necessidade de aquisição é tão urgente, e o risco do perecimento

do bem jurídico que se visa proteger com a contratação é tão elevado, que não se mostraria

razoável a realização de qualquer diligência para a realização da estimativa de preços. Poder-

se-ia, da mesma forma, dispensar a realização de tal estimativa de preços caso hpuvesse

deüionstração inequívoca de que a aferição de preços em mercado revela-se ,
Prm0itura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 678 - Centro Administrativo MunbPa/ - São Caetano 7 "
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manifèstamente impossível. De qualquer forma por se tratar de dispensa de exigência que,
caso mal utilizada, poderá frustrar os princípios da economicidade e da obtenção da ,
proposta mais vantajosa, deve o gestor, ao assim proceder, apresentar a devida justificativa

" para não realizar a estimativa de preços.

k) da redução dos prazos do procedimento licitatório - Pregão

No tocante as contratações realizadas por meio de procedimento licitatório, especificamente na

modalidade pregão, realizada na forma presencial ou eletrônica, previu a MP 926/2020 que, na
aquisição de bens e insumos ou contratação de serviços necessários ao enfrentamento da

emergência em saúde pública ora comentada, os prazos foram reduzidos pela metade, sendo que, i

quando se tratar de número impar, o arredondamento ocorrerá para o número inteiro antecedente

"x vi art. 4°-G)

Nesse sentido, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do

àviso, que, normalmente, é de 8 (oito) dias úteis, passa a ser de 4 (quatro) dias úteis, assim como :

os prazos para apresentação de razões recursais e de contrarrazões, atualmente de 3 (três) dias

úteis cad& passarão a ser de apenas l (um) dia útil. Ademais, nas situações ora evidenciadas, o

recurso passa a ter o caráter meramente deito devolutivo, sem haver a necessidade de suspensão

do procedimento licitatório, como ocorre ordinariamente. Também será de l (um) dias útil o prazo l

para impugnação aos termos do instrumento convocatório

Vale destacar que os procedimentos rrjencionados anteriormente, tais como apresentação I

simplificada de temo de referência elou projeto básico, assim como dispensa de estudos

preliminares e obtenção de preços estimàdos, aplicam-se a quaisquer contratações, seja por

dispensa ou licitação, para aquisição de bens e insumos ou prestação de serviços que tenham por

6jjètivo O enfrentamento da emergência que trata a Lei n° 13.979/2020.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, embora a Legislação em comento tenha permitido a realização de pregões com
procedimentos abreviados, a realização de pregão presencial enfrenta, neste momento, dgumas

limitações, pois, além de contrariar as récornendações médicas de evitar aglomerações para

reduzir a possibilidade de contágio pela C'ovid-19, o Município de Itabuna, dentre outros, impôs

restrições de acesso e circulação. causando limitações aos serviços de transporte, hotelaria e
alimentação, o que dificulta a participação nos pregões presenciais de licitantes sediados em outras

regiões. comprometendo a competitividade do certame.

Preféitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 678 - Centro Administraüvo Munkipal - São Caetano
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Assim, considerando que já está sedimentado na administração pública brasileira o entendimento

de que deve ser dada preferência ao pregão eletrônico em vez do presencial para a aquisição de

bens e serviços comuns, visto ser a modalidade mais indicada para assegurar a ampla

competitividade, a redução de custos aos participantes, a transparência e a segurança dos certames,

deve ser dada prioridade ao uso da modalidade Pregão EletrÔnico só se admitindo a

utilização da Dispensa de Licitação se restar justificada a impossibilidade de contratação

dentro dos prazos exíguos previstos na Lei n°13.979 para tal modalidade.

Caso seja demonstrada tal impossibilidade. elencamos a seguir os elementos a serem verificados

individualmente nos autos de cada procedimento administrativo em que se processa a contratação

direta, mediante dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus, com fundamento no art. 4° da Lei federal n° 13.979/2020:
QCumprimento dos requisitos para a incÍdência da nomia federal que autoriza a dispensa de

licitação:

a.1) Os bens, serviços e insumos que se objetiva adquirir deverão destinar-se
exclusivamente ao enfrentamento ba emergência de saúde pública decorrente do

,
coronavírus (COVID-19);

a.2) A autorização legal para a aquísição direta por dispensa de licitação é temporária,

se limitando ao período enquanto p¶durar a emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavlnls (COVID-19);

a.3) As aquisições realizad s corn base no dispositivo deverão ser

imediatamente disponibilizadas e sitio oficial específico na rede mundial de

computadores, contendo as infoníiações descritas no art. 4°, §2° da Lei federal

n°l3.979/2020.

b) Não obstante o permissivo legal para a dispensa de licitação nas aquisições destinadas ao

enfirentamento da COVID-19, deve o gestor público sempre observar os princípios que

lhe são impostos pelo art. 37 da Constijuição Federal, bem conio aqueles previstos no art.

3° da Lei 8.666/93.

C) Mesmo se tratando de procedimento de contratação direta, deve ser observado o rito e a

instrução da denominada fase interna do procedimento, de acordo com as regras da Lei n°

13.979/2020, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93. instruindo- se os autos corn:

c.l) Projeto básico simplificado (ou temo de referência simplificado), contendo os

elementos indicados no art. 4°-E, §1° da Lei n° 13.979/2020, aprovado pela autoridade

competente (an. 7°, §2". I, Lei 8.666/93). contendo orçamento detalhado (art.7°. §2°,

II, Lei 8.666/93);

Prefeitura Municipal d,e Itabuna Av. Princesa /sâbe/, 678 - Centro Administratmo MuniCipal - São Caetano
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c.2) Comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer frente à futura

contratação (art. 4°-E, §1°, VIl da Lei n° 13.979/2020 CIC art. 7°, §2°, III, Lei

8.666/93);

c.3) Habilitação jurídica, dispensada mediante justificativa da autoridade competente em

caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço (an. 28 da Lei 8.666/93 CIC

art. 4°-F da Lei n° 13,979/2020);

C.4) Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, dispensada mediante

justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou

prestadores de serviço (art. 29, Lei 8.666/93 cIC art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020).

A dispensa de apresentação da dQcumentação não poderá recair, no entanto, sobre a

prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no
h

inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição; '

cS) Documentação relativa à capacidade técnica, dispensada mediante
justificativa da autoridade competente em caso de restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço (an. 30, Lei 8.666/93 cIc art. 4°-F da Lei n° 13.979/2020);

c.6) Documentação relativa à qualificação econômico-financeira, dispensada mediante
justificativa da autoridade compçtente em caso de restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço (art. 3 l, Lei 8.666/93 cIC an. 4°-F da Lei n° 13.979/2020);

d) Devem ser cumpridas as exigências do art. 26, parágrafo único, j] e III da Lei n° 8.666/93,
instruindo-se os autos com:

d.l) A razão da escol!la do fornecedor ou executante:
d.2) A justificativa dÓ preço.

e) No que diz respeito à pesquisa de preçog que embasará a aquisição, devem ser observadas as
regras especiais quanto à justificativa de pre§os introduzida pela Medida Provisória n° 926/2000:

e.l) Por força do art. 4°-Ej § 2° da Lei n° 13.979/2020, admite-se
excepcionalmente, mediante justifi¢ativa da autoridade competente, a possibilidade
de dispensa da apresentação de estimativa de preços de que trata o inciso VI do

mencionado dispositivo;

e.2) O art. 4°-E, § 3° da Lei n° 13.979/2020 admite, mediante justificativa nos autos, a
possibilidade de contratação pelo Poder Público por valores superiores ao
encontrado na estimativa de preços, desde que esses decorram de oscilações ocasionadas
pela variação de preços.

PrMóitura Municipal de Itabuna Av. Pnncesa Isabel, 678 - Centro Aclmlhjstrativo Municipal- São Caetano
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f) Observância de outras regras especificas nas dispensas de licitação realizadas sob a égide da

Lei n° 13.979/2020:

f.l) Excepcionalmente, quando houver demonstração inequívoca da existência de um ,
único fornecedor para determinadO bem ou serviço, será admissível a contratação de

empresa que esteja com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação

ou contratar com o Poder Público súspenso. l

f.2) Admite-se a aquisição de bens e contratação de serviços, que envolvam :

equipamentos usados, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições l

de uso e funcionamento do bem adquirido.

f.3) Quando se tratar de bens e serviços comuns' jassim entendidos aqueles cujos

padrões de desempenho e qualidÇde possam ser ob'etivamente definidos por meio

de especificações reconhecidas e ysuais do mercado (definição do art. 3°, II do Decreto

federal n.10.024/2019), não será exigida a elaboração de estudos preliminares .
L

f.4) O gerenciamento de riscos la que aludem os arts. 25 a 27 da Instrução

Normativa n° 05/2017, somente será exigível durante a fase de gestão do contrato,
sendo fundamental a indicação de um gestor de contrato.

f.5) A duração dos contratos regidos pela Lei n. 13.979/2020 limita-se a 6 meses. podendo
ser o período de vigência prorrogado por períodos sucessivos. enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efèitos da situação de emergência de saúde pública.

f.6) Para os contratos rq;idos pela referida Lei, pode a administração pública prever '

que os contratados fiquem dbrigados a aceitar, nas mesmas condições
L

0 contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do

valor inicial atualizado do contrato.

Por fim, com a emissão do presente Parecer Normativo, ficam dispensados do envio para

exame e aprovação pela Procuradoria-Geral do Município de Itabuna, os processos de
.dispensa de licitação para aquisição de benS, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, ressalvadas as hipóteses de consultas
acerca de dúvida de ordem jurídica devidaménte identificada e motivada.

Para a utilização do presente parecer normativo nos casos concretos, deve a Administração
Pública instruir os respectivos processos com:

( a ) cÓpia integral deste parecer normativo devidamente aprovado pelo Procurador-Geral
do Município de Itabuna;

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel, 678 - Centro Administrativo Municipal - São Caetano
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(b) declaração da autoridade competente para a prática do ato atestando que a situação
concreta se enquadra nos parâmetros e pressupostos do parecer normativo e que foram

observadas suas orientações.

(C) Aprovação da Controladoria Gemi do Município - CGM a quem cabe, através de seus
sistemas de controle interno, conforme Lei Municipal n°l.970, de 06 de outubro de 2005
"examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das
licitações e contratos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade e

razoabilidade" (art. 5°,VI).

l

É o parecer. SMJ.

Ótabuna-BA, 20 de março de 2020.

Antônio a

Subprocu a r ministrativo

À consid ração superior do Ilustríssimo Senhor Procurador Geral do Município de Itabuna.

Aprovo o parecer supra,

C
lZ" r mamá arnieri' '

Procurador Geral

Prefeitura Municipal de Itabuna Av. Princesa Isabel. 678 - Centro Administrativo Municií)al - São Caetano
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126-Sl2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA

DISPENSA DE LICITAçÃO N° 038-S/2020

OBjETO: AQUISIçÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO '
IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECÇÃO DA
COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E
ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA. '

TERMO DE DISPENSA



E :g€'ta.EgÉi:a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CGC/CNPj: 08.218.991/0001·95 õoíiüm

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N". O3&S/202O

erme Ilo CoMratado'

LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJl CPF Insc. Est. n"
09.089.140/0001-52

rid ·t9ço (Rua, Av,, Prap, ele.)

RUA SEBASTIÃO MONTEIRO FERRAZ, 421

BAIRRO: UNIC[PK) F:
POLO INDUSTRIAL UAXUPE INAS GERAIS

CONTA BANC RIA

Banco: gência: orita Corrente:

"N'°' AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOL GICO PA
DETECÇÃO DA COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E ACESSÓRIOS), E

TENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA.

alor: R$ 530.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA MIL REAIS)

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PA
DETECÇÃO DE COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2), tem por finalidade detecção precoce e testage

m casos suspeitos e como também seus contactantes de pacientes positivos. Minimizando filas de hospitais
uxiliando tomadas de decisões imediatas. Os testes rápidos desempenham um papel fundamental no processo d
riagem e no diagnóstico em pacientes infectados por covid-19 ainda no início da doença, pois as especificidade
estes referidos testes são muito altas, com poucas chances de reações cruzadas com outras doenças respiratórias.
emos em tela a possibilidade de contratação direta, com a hipótese de Dispensa de licitação, prevista Lei n°

13,979/2020 e alterações. Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia,
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente d

coronavírus de que trata esta Lei. § 1° A dispensa de licitação a que Se refere o caput deste artigo é temporária
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente d

coronavírus. :' DOTAÇ O ORçAMENT RIA'- ·"i' .' : ;':-à"' :

unidade gestora , fonte ' -" " Projeto/Atividade Elemento de 'Despesa ?', Walor'R$ ' "
1019 ' 14 24,06 , 339039 _ 530.000,00 .

BASE LEGAL

artigo 4', da Lei n°. 13.979/2020 e alterações.

. UnkiaH SO1iciWnN: Diretor:

" Departamento de Vigilância Epidemiológica :éc,)-,4,l7
Tríssia Cunã

Diretora interina do Departamento Vigilância Saúde
COMISSÃO DE LICITAÇ O - JUSTIFICATIVA/ DATAI ASSINATURAS E NOMES DOS MEMBROS

Na forma da justificativa apresentada pelo DEPARTAMENTO DE VIGILANCLA EPIDEMIOLÓGICA, no presente term
e dispensa de licitação, a contratação encontra em amparo no artigo 4", da Lei n". 13.979/2020 e alterações, gu
undamenta e autoriza, com Dis ensa de Licita ão.

Comissão de LICITA O - Justificativa
comissão de licitação informa que a contratação foi realizada em caráter emergencial, haja vista a necessidade d

ompra imediata dos referidos produtos, devido a dificuldade e escasses destes no mercado preços acima do valo
e mercado, devido ao cenário atual de andemia mundial do coronavírus.

Despacho Final do Ordenador da Des esa - Homolo a ão. ,

Da'a ~mC$úd0hRdm

De acordo, emita-se o empenho. 23/07/2020 keíson s Somos 0iioeim
' ' 7íi

EMERSON L S SANTOS OLIVEIRA
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126-S/2020

C ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA )

EPIDEMIOLOGICA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038-S/2020

OBjETO: AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO l
IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECçÃO DA

COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E l
ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA.

CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
CNPJ N" 08.218.991/0001-95

ESTADO DA BAHIA
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 038-S/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126-S/2020

CONTRATO N° 166-S/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM
ENTRE SI, DE UM LADO, Q MUN/C/P/O DE ITABUNA-
BAHIA, E DE OUTRO, A EMPRESA LMG LASERS -
COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAçÃO LTDA.

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 n° 08.218.991/0001-95 com sede na

Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, nesta Cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Interino, o
senhor EMERSON LUÍS SANTOS OLIVEIRA, RG 08399912-40 SSP/BA, CPF 009.342.265-20 residente

C, na Rua A, n° 30, Loteamento Monte Cristo, Itabuna - Bahia, de outro lado à empresa LMG LASERS -

COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAçÃO LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, portadora de

CNPJ 09.089.140/0001-52, com sede à Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421, PoIo Industrial, Guaxupé,
Minas Gerais neste ato representado pela responsável legal, EMIL CARLOS SALOMÃO, portador da

cédula de identidade sob n°. 10.944.428-0 SSP/SP e do CPF sob n°. 500.660.646-00, residente e
domiciliado na Praça Sebastiana Cruvinel Ribeiro, n° 78, Jardim nova Guaxupé, Guaxupé, Minas Gerais,
resolvem celebrar o presente CONTRATO, de acordo com o Processo de Dispensa Emergencial 038-
S/2020, que se regerá pela Lei Federal 13.979/2020 e demais alterações, mediante as cláusulas e

condições a seguir ajustadas:

l -CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECÇÃO DA COVID-19 EM
AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA, em conformidade com a coleta de preços apresentada da qual
decorre este termo contratual.

C " "Valor "WCOR""]
ITEM DISCRIMINAçÃO UND QUANT MARCA UNITÁRIO TOTAL '

KIT PARA TESTE:
Teste de imunocromatografia
(imunológico para detecção da Covid-

l 19), em amostras de soro, plasma e
sangue - teste rápido.

01. Com detecção quantitativa de UND 20.000 Marca 26,50 530.000,00anticorpos lgG e IgM separadamente Basall
(faixa lgG e faixa lgM, além da faixa de
controle) em cada dispositivo de teste.
Deverá ser disponibilizado junto com
os kits o material para coleta: Pipeta ou
capilar de 10 µL e lanceta.

VALOR TOTAL............................................................... RS 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais)

ll - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:

)0 Çtis
, Prefeitura Municipal secretaria municipal de saúde
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

. . . Elemento deUnidade Gestora ! Fonte Projeto/At|vldade
Despesa

1019 14_ J 2406 ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DESAÚDE COVID-19 339030

Ill - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O Valor Global do presente contrato é de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais).

§ 2° - 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.

§ 3° - 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.

¥'

Gy § 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, 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.

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

a) O prazo para a entrega do objeto do presente contrato será imediato após solicitação da secretaria e a
vigência do contrato será da data de sua assinatura de 6 meses ou com a entrega definitiva do produto.
b) A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela Secretaria de Saúde.
c) O material deverá ser entregue, no Almoxarifado Central da Saúde, sempre das 08:00h às 16:00h, o
qual formulará o pedido, através do setor responsável.
d) 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.
e) O prazo de entrega dos materiais será em até 08 (oito) dias após a solicitação da Secretaria de Saúde.
f) Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem
anterior.

ÇJ g) Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da
requisição.
h) Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.
i) Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
j) O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus.

V -CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - 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;

4j
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f) 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.

g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;

h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;

i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;

j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;

5.2. -OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE

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

Q no prazo legal.

VI- CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

§ 1° - O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pelo
órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções
prevista na Lei Federal n° 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

a) Advertência;
b) Declaração de idoneidade 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.

, § 2° - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso,C ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
§ 3° - 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.
§ 4° - Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da CONTRATADA, junto à
CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária.
§ 5° - Sanções previstas na Lei Federal n° 10.520/02, art. 7°:

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. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais.

VIl - CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as
previstas na Lei n° 8.666/93.

§ 1°. 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 ^' çis

3
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§ 2°. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos ll a XI e XV do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93,
não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

V l CLÁUSULA O TAVA COBRANÇA JUD C AL GÔÕílG'

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.

IX - CLÁUSULA NOVA DAS DISPOSIçÕES GERAIS

§ 1°. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
§ 2". 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.
§ 3°. O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou
em parte,
§ 4". Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis

C, com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições do Direito Privado.
§ 5°. 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 na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 6°. Após o 10° (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.
§ 7°. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no
Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93.

X - CLÁUSULA DECIMA - DA LEGISLAçÃO APLICÁVEL À EXECUçÃO DA CONTRATAÇÃO E OS

CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII).

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

C direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados, assim como a sua
designação adequada, a diretoria solicitante recomenda a Sr. Jadson Dórea - Função: Coordenador do
Almoxarifado da Saúde, como Gestor do contrato a ser gerado.

§ 1° O Gestor de contrato deverá:
a) Solicitar ao Dept° de Licitações e Compras 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.
d) Observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

O presente contrato é vinculado ao termo de dispensa constante no processo administrativo e a ficha de
programação orçamentária da contratada.

C ,
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XIII - CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO G(j3â61

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 achadas conforme.

Itabuna, 27 de julho de 2020

C

kerson Luís ^ 0liim'm
P .376

MUNICIPIO DE I BUNA - CONTRATANTE
EMERSON is SANTOS OLIVEIRA

Secre 'rio Municipal de Saúde

DocuSigned try:
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LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTAçÃO E EXPORTAçÃO LTDA,
EMIL CARLOS SALOMÃO

Contratada

C
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126-Sl2020

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA :'

EPIDEMIOLOGICA

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038-Sl2020 :

OBjETO: AQUISIçÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO ;i
! IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECÇÃO DA

' COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E I)
ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA. ;!

~

PUBLICAÇÕES

RATIFICAçÃO DA DISPENSA

E EXTRATO DO CONTRATO



DIÁRIO

OFICIAL
Prefeitura Municipal de

Itabuna

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038-S/2020

àL y^€
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CGCICNPj: 08.218.99110001-95 (jOGÍ17;

AVISO
RATIFICAçÃO TERMO DE DISPENSA EMERGENCIAL

O Seçretáno Municêpal de Saúcie de Itabuna homologa e ratifica q Termo de Dispensa n° 038-5/2020, que
tem como objeto AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE
IMUNOLÓGICO PARA DETECçÃO DA COVID-19 EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE
(INSUMOS E ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA. Tê-ido cq1t)o

Contratado: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA, CNPJ n'
09.089,140/®01-52, conforme Contrato de Fornecimento. Valor RS 530.000,00 (quinhentos e trinta mil
reais). Itabuna, 27 de julho de 2020. Emerson Luís Santos Oliveira - Secretário de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA EMERGENCIAL N". 038-S/2020

f N' Processo Adrnmtstrativo' 126-SJ2020 DISPENSA N". 038-S/2020. Contratante: SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA. Contratado: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAçÃO LTDA CNPJ n° 42.179.135/0001-06. Objeto: AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTE RÁPIDO
IMUNOCROMATOGRAFICO - TESTE IMUNOLÓGICO PARA DETECçÃO DA COVID-19 EM AMOSTRAS
DE SORO, PLASMA E SANGUE (INSUMOS E ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE
SAÚDE DE ITABUNA. Fundamento Legal' Lei n". 13.979Q020 e alterações. Vigência' 6 meses du entrega
total do ob elo.

W'è' :. ,Z"h'm.-, ', Dot .o Or amEntArla'Q%'.,... .·, ·- . :W

" Unidade Gestora onte "' ' Projeto Atividade " " " ÊÍemeÁj de' Desma" " ,

, 1019 _ 14 , 2406 __ ___ 33.9030 _ _'N' do contrato 166-S,"202Õ. Data da Assinatura 27/Õ7/2020 Valor RS 530.ÕO0.00 (quinhentos e trinta mil

reais). Itabuna, 27 de julho cie 2020. Cçmtssão de Licdaçào
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