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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 142/2020 

MODALIDADE LICITAT6RIA: PREGAO ELETR6NICO N。  004/2020 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Sa自de. 

UNIDADE PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Sa白de 

OBJETO: contrata9ao de empresa para fornecimento de teste de imunocromatografia 
(testes r白pidos) para diagn6stico da COVID-1 9, com cassetes e com separa9白o de 
detec9白o de anticorpos IgG e lgM,podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou 
plasma, procedente de coelta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu9含o RDC 
no 36/2015 

DATA DA PUBLICACAO DO EDITAL: Edi,o n。  906, 14 de agosto de 2020 

DATA DA REALIZAいO DA SESSAO PUBLICA VIA SISTEMA: 28 de agosto de 2020 

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR ITEM 

VENCEDOR(ES): LMG LASERS COMERCIO IMPORTAいO E EXPORTA（ンAO LIDA, inscrita 
no CNPJ sob o n。  09.089.140/0001-52, com um o valor total de R$ 111.800,00 (cento e onze mil 

e oitocentos reais) 

VALOR GLOBAL: R$ 111.800,00 (cento e onze mile oitocentos reais) 

DATA DA HOMOLOGA9AO: 10 de setembro de 2020. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 142/2020 

OBJETO: fornecimento de teste de imunocromatografia (testes rpidos) para 
diagn6stico da COVID-1 9, com cassetes e com separa9自o de detec9白o de anticorpos 
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AUTUA9AO 

Aos 06 (seis) dias do m's de agosto de 2020, autuo o oficio requisitrio da 

secretaria e os documentos que adiante se v. 

く或う  
Samanta de Araujo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No 043/2017 

t 	 ITURA fl聾 

什  ・欧円‘戸・一a ・ f・”ノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAりDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Po96es - BA, 06 de agosto de 2020. 

Ofcio n.2 	/2020 

Exmo. Senhor 
Leandro AraUjo Mascarenhas, 
DD. Prefeito de POC6ES. 

Assunto: Solicita戸o de Processo Licitat6rio - Lei Federal n.2 8.666/93. 

Prezado senhor, 

Contextualizando o cen自rio epidemiol6gico em epigrafe, em 11 de mar'o de 

2020, a Organiza9旨o Mundial da Saude classificou a Doen'a pelo Coronavirus 2019 

(COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o Virus est白  circulando em todos os 

continentes e h白  ocorrencia de casos oligossintom'ticos, o que dificulta a identifica戸o. 

Deste modo, principalmente no hemisfrio sul, onde est白  o Brasil, os paises devem se 

preparar para o outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e 6 bitos. 

Nos meses de outono (20/03-20/06) e inverno (21/06-20/09), h白  uma circula9谷o 

importante dos virus respirat6rios (a exemplo da influenza), esses virus causam 

pneumonias, otites, sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em todas as esta96es do 

ano,' nesse periodo que h' maior frequ'ncia dessas doen'as, quando as pessoas ficam 

mais concentradas nos espa9os e com menor ventila戸o. A doen'a pelo coronavirus no 

'diferente, ela tamb'm' uma doen9a respirat6ria e todos devem se prevenir. Os 

gestores devem adotar medidas oportunas que favore'am a preven戸o e preservem a 

capacidade do servi'o de saude. 

O n"mero b白sico de reprodu戸o do SARS-CoV-2 foi estimado em 2,74 (2,47ー  

3,23) (1), o que significa que, para cada caso, espera-se que ocorram em m'dia de 2 a 3 

casos secund'rios, quando introduzido em uma popula9ao totalmente -u5--"-t'"'-'. 

Outro par合metro relevante' o tempo para duplica戸o da epidemia, que no momento 

UbしtJLUVCI 	/～、  ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

encontra-se entre 1,7 a 2,93 dias. Para tanto' mister destacar a necessidade de a'6es 

da Administra戸o p'blica no sentido de resguardar a comunidade e profissionais com 

medidas profil白ticas, evitando a transmissibilidade viral. No caso em tela a detec弾o 

mais r'pida evidencia-se enquanto um instrumento capaz de nortear melhor as a6es 

de Vigilncia em Saude, bem como um diagn6stico eficaz e eficiente diante do cen白 rio 

vivenciado. 

O Minist'rio da Saude neste interim vem recomendando tamb'm por meio de 

publica'6es peri6dicas de Boletins Epidemiol6gicos que as Secretarias de Sa"de dos 

Municipios, Estados e Distrito Federal avaliem a ado戸o das recomenda'6es na 

totalidade ou parcialmente, considerando o cen白rio epidemiol6gico da Pandemia de 

Doen'a pelo Coronavirus 2019. 

Insta destacar que a Secretaria Municipal de Sa"de possui Ata de Registro de 

Pre9os para o referido item por se tratar de um problema que se tornou pandemico em 

um curto lapso temporal, por'm a identifica戸o de anticorpos lgG e 1gM nきo' separada, 

nao tendo um diagn6stico mais preciso para crit'rios de cura do paciente. 

Assim, torna-se necess'ria a ado‘百o da presente medida a fim de estabelecer 

uma assistencia devidamente respons白vel 白  popula戸o po9oense. (PMVC, 2020) 

E pertinente informar que a Lei Federal n.2 13.979/2020, publicada pelo Governo 

Federal, apresenta medidas para enfrentamento da emerg邑ncia de saude publica por 

conta do Coronavirus. Desse modo, a licita戸o com vista no Sistema de Registro de Pre9o 

aqui solicitada aplica-se apenas enquanto perdurar a emergencia de saude p自blica de 

import合ncia internacional decorrente do coronavirus (COVID-19) declarada no dia 4 de 

fevereiro. 

' de conhecimento geral, que n首o' r白pido licitar. Por mais que os setores 

respons白veis estejam extremamente preparados, o que n首o' uma realidade nas 

Prefeituras, o tempo necess'rio para concluir uma licita戸o e, portanto, ter um 

contratado, ' longo. Diante do cen白rio pandemiol6gico, tempo ' uma vari'vel decisiva 
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柳  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

e crucial na consecu戸o das atividades de preven中o e combate ao Coronavirus, assim, 

far・se-' necess白ria a presente solicita戸o em car'ter urgente e emergencial 

No caso em tela, como se ver白  adiante, a situa戸o em comento amolda-se 

perfeitamente ao art. 12 do novel mencionado 

A presente contrata9各o fundamenta-se ainda na Lei Federal n.2 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e demais altera'6es, bem como no Decreto Municipal n.2 141, de 31 de 

mar9o de 2020, que "regulamenta no 白  mbito do municipio de Po96es~ Ba, a licita戸o 

na modalidade pregきo, na forma eletr6nica, para a aquisi95o de bens e a contrata戸o de 

servi9os comuns, incluidos os servi9os comuns de engenharia, disp6e sobre o uso da 

dispensa eletr6nica, no 自  mbito da administra戸o p"blica e d白  outras provid'ncias" 

(PO'6ES, 2020). 

Em conformidade ao exposto sintetizado acima, que solicitamos abertura de 

procedimento licitat6rio na modalidade Preg首o na sua forma eletr6nica, que tem como 

base legal no Decreto n2 10.024, de 20 de setembro de 2019, que "regulamenta a 

licita9ao, na modalidade pregきo, na forma eletrnica, para a aquisi'5o de bens e a 

contrata戸o de servi9os comuns, incluidos os servi'os comuns de engenharia, e disp6e 

sobre o uso da dispensa eletr6nica, no 合  mbito da administra戸o p自blica federal" 

(BRASIL 2019) 

Com enfoque neste processo, e em concord合ncia ao artigo 14 da Lei Federal 

explanada anteriormente, exemplifica a seguir a caracteriza戸o adequada de seu objeto 

e a indica戸o dos Recursos Or9ament'rios para possiveis pagamentos 

1 Do Objeto: 

1.1 Fornecimento de teste r白pido qualitativo atrav's da metodologia de 

imunocromatografia, destinado ao diagn6stico da COVID-19, com cassetes e 

com separa'5o de detec戸o de anticorpos lgG e 1gM, podendo ser utilizado 

em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou 

capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu9きo~ RDC n.2 36/2015, 

Rua Cardeal da Silva, 75, Centro - Po96es/BA - Fone: (77) 3431 -4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

IS PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

contendo ainda um tipo com percentual aceit白vel pela ANVISA, visando 

atender a Secretaria Municipal de Sa"de, deste Municipio. 

contendo ainda um tipo com percentual aceitável pela ANVISA, visando 

atender a Secretaria Municipal de Satide, deste Municipio. 

2 Do Quadro de Detalhamento da Despesa: 2 Do Quadro de Detalhamento da Despesa: 

2.1 Poder: 

2 Poder Executivo 

2.26 rg首o: 

4 Fundo Municipal de Sa"de 

2.3 Secretaria: 

030700 Secretaria Municipal de Sa"de 

2.4 unidade Or'ament'ria: 

030701 Fundo Municipal de Sa"de de Po'6es 

2.5 Projeto/Atividade: 

10.122.09.2.038 Manuten'ao da Secretaria de Saude 

10.122.09.2.068 Enfrentamento da Emergencia em Sa'de - COVID・19 

2.6 Elemento de Despesa: 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 

2.7 Fonte Recurso: 

2 Receitas de Impostos e Transfer'ncias de Impostos - Saude - 15% 

14 Transferencias de Recursos do Sistema ロ  nico de Sa"de - SUS 

2.1 Poder: 

2 Poder Executivo 

2.2 Órgão: 

4 Fundo Municipal de Satide 

2.3 Secretaria: 

030700 Secretaria Municipal de Saúde 

2.4 Unidade Orcamentária: 

030701 Fundo Municipal de Saúde de Poçb'es 

2.5 Projeto/Atividade: 

10.122.09.2.038 Manutenção da Secretaria de Saúde 

10.122.09.2.068 Enfrentamento da Emergência em Saode - COVID-19 

2.6 Elemento de Despesa: 

3.3.90.30.00 Material de Consumo 

2.7 Fonte Recurso: 

2 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 

14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 

Ainda em tempo, com respaldo no artigo 40, caput 2, inciso II, da mesma 

Lei (8.666/93), prossegue planliha de quantitativo do item a ser fornecido. 

Ainda em tempo, com respaldo no artigo 40, caput 2°, inciso II, da mesma 

Lei (8.666/93), prossegue planilha de quantitativo do item a ser fornecido. 

Item Descrição Quantidade 

01 Teste rápido qualitativo através da metodologia de 

imunocromatografia, 	destinado 	ao 	diagnóstico 	da 

COVID-19, com cassetes e com separação de detecção 

de anticorpos IgG e IgM, podendo ser utilizado em 

amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de 

coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da 

Resolução — RDC n.9 36/2015, contendo ainda um tipo 

com percentual aceitável pela ANVISA 

10.000 unidades 

Rua Cardeal da Silva, 75, Centro - Po96es/BA - Fone; (77) 3431 4350 
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fl PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'OES- - - 
1置劉 	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

曲 CNPJ: 11.113.324/0001-52 

O valor para fornecimento dos materiais descritos neste Termo de referencia 

dar-se-自  no importe total de refer6ncia supra de R$ 626.700,00 (seiscentos e vinte e seis 

mil e setecentos reais), cujo pre'o de referencia encontra-se dentro daqueles praticados 

no mercado, com valor unit白 rio aproximado de R$ 62,67 (sessenta e dois reais e sessenta 

e sete centavos), conforme pesquisa de pre9o 

Ressalta-se, portanto, neste caso que foram solicitadas cota'6es a v'rias 

empresas a fim de subsidiar um pre9o justo e confi'vel, por isso foram apensadas ao 

processo pesquisas de pre'o realizadas, no sentido de demonstrar que o valor se 

encontra dentro dos parametros mercadol6gicos vigentes 

Em vista disso, acrescentando a este oficio, segue anexado Propostas de Preos 

e documenta戸o pertinente a solicita9きo aqui intercedida. 

Na certeza da vossa compreensるo, elevando nossos votos de estima e 

considera‘旨o, subscrevemo-nos 

Cordiais sauda96es, 

LORENA SANTO' ASCARENHAS 

Secret'ria Municipal de Saude 

Gestora do Fundo Municipal de Saロde 

Rua Cardeal da Silva. 75, Centro - Po96esfBA - Fone: (77) 3431 1 4350 

E-mail - secsaude@qmail com  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 

Secretaria Municipal de Saude 
CNPJ: 11.113.324/0001-52 

TERMO DE REFERENCIA SIMPLIFICADO 

Conforme Medida Provis6ria n.。  926, de 20 de mar9o de 2020 

I - Declara9ao do objeto: 

1.1 Constitui objeto da presente solicita9白o 白  o fornecimento de teste de 

imunocromatografia (testes r白pidos) para triagem da COVID-19 

II - Fundamenta9言o simplificada da contrata9ao: 

2.1 Justifica-se tal solicita9ao, com base na Lei Federal n.o 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e na Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de saロde p自blica 

de importancia internacional decorrente do coronavirus respons白vel pelo surto 

de 2019; 

2.2 Bem como no Decreto n.o 183, de 12 de junho de 2020, que disp6e 

sobre as novas medidas temporrias de enfrentamento e de preven9白o da 

emergencia em sa自de p自blica decorrente do Coronavirus - COVID-19 no 

Municipio de Po96es - BA. 

川  - Descri9ao resumida da solu9ao apresentada: 

3.1 A presente licita9ao visa o fornecimento de testes para triagem do 

Covid-19, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Sa"de por meio de 

ensaio imunocromatogr白fico para detec9ao rpida e qualitativa dos anticorpos 

IgG e 1gM separadamente da sindrome respirat6ria aguda grave por coronavirus 

(SARS-Co-V-2), diante do cen白rio da grave crise decorrente da pandemia 

COVID-19. O referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxilio 

no diagn6stico da doen9a por infec9ao por coronavirus (COVID-19) e auxiliar白  a 

municipalidade no processamento das amostras coletadas de pacientes 

sintom白ticos de forma mais c白lere e eficaz. 

IV ・  Requisitos da contrata9ao: 

Rua Cardeal da Silva, 75, Centro - POC6eS/BA - Fone: (77) 3431 1 4350 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 

Secretaria Municipal de Sa自de 

cNPJ: 11.113.324/0001-52 

4.1 Ser白  dado inicio ao Procedimento Licitat6rio, na modalidade de Preg白o 

Eletrnico, onde ser白  avaliada propostas de pre9os e realiza9白o da contra9ao 

com a empresa que melhor atender as demandas desta secretaria, bem como 

se enquadre dentro de todos os crit白rios de contrata9ao da mesma. 

V - Critrios de medi9ao e pagamento: 

5.1 0 pre9o total do objeto ora contratado ser白  de forma parcelada 

conforme demanda do Municipio, sendo que cada teste de imunocromografia 

(teste rpido) ser comprado de forma unitria, resultante das quantidades 

● constantes da Proposta de Pre9os; o pagamento se dar mediante entrega do 

produto obedecendo todos os crit6rios relacionados em Proposta de Pre9o, al白m 

das especificadas em ordem de servio encaminhada a empresa, que depois de 

observados que foram cumpridas todas as prerrogativas, ser白  atestado o servi9o 

pelo setor tcnico competente e demais procedimentos cont白beis necess白rios a 

emissao de Nota Fiscal, obedecendo 白  s cl白usulas contratuais antes pactuadas, 

a saber, o m白ximo de 30 (trinta) dias corridos ap6s faturamento; 

5.2 Os Pre9os ofertados ser白o fixos e irreajustveis; 

§ 10 Nos pre9os ofertados na proposta da Contratada j白  est白o 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; 

§ 2。  0 pagamento ser白  efetuado, em at6 30 (trinta) dias ap6s a 

apresenta9白o da Nota Fiscal e Certid6es de Regularidade Fiscal, Trabalhista e 

Tribut白ria devidamente atestado a quantidade entregue; 

§ 3。  Quando houver erro de qualquer natureza na emiss白o da Nota Fiscal, 

o referido documento ser白  imediatamente devolvido para substituiao e/ou 

emiss白o de Nota de Corre9ao, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo 

n白o ser自  considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualiza●o do valor 

contratual. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES 

Secretaria Municipal de Saude 
cNPJ: 11.113.324/0001-52 

VI - Estimativas dos Pre9os Obtidos: 

6.2 Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 

VII - Adequa9言o Oramentria: 

7.1 0 Municipio de Po96es/BAj白  abriu Crdito Extraordin白rio por Excesso 

de Arrecada9白o no valor de R$ 821.766,66 (oitocentos e vinte e um mil e 

setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para custeio das 

a96es enfrentamento de calamidade p"blica decorrente do Coronavirus (COVID- 

- 

	

	19) e d自  outras orovidencias. O oaaamento do referido objeto se dar白  oor conta 

ca aota9ao no quaaro ul especiiicaao a seguir, oem como ae tuturos 

apostilamentos caso necessite: 

Quadro 01 - Quadro de Detalhamento da Despesa 

S 

Poder: 2 Poder Executivo 

Org白o: 4 Fundo Municipal de Saロde 

Secretaria: 030700 Secretaria Municipal de Saude 

Unidade: 030701 Fundo Municipal de Sa"de de Po96es 

Atividade/Projeto: 10.122.09.2.038 Manuten9ao da Secretaria de Saロde; 

10.122.09.2.068 Enfrentamento da Emergencia em Sa自de - COVID-19 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo 

Fonte Recurso: 2 Receitas de Impostos e Transferencias de Impostos - Sa自de 

- 15%; 14 Transferncias de Recursos do Sistema o nico de Saade - SUS 

Fonte: Eiabora9白o o autor (2020) 

Afetuosos cumprimentos, 

Lorena Santos ascarenhas 

Secret白ria Municipal de Saude 

Gestora do Fundo Municipal de Sa自de 

嵩 DSECRTAPLAMuNCIPM.DE SAUDE DE POES 
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Op PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

	

' 	CNPJ: 11.113.324/0001-52 

Termo de Refer6ncia Termo de Referência 

Lote: 01/único Valor 
Item Descrição Marca Quantidade Unitário Total 
01 Teste 	rápido 	qualitativo 

através da metodologia de 

imunocromatografia, 

destinado ao diagnóstico da 

COVID-19, com cassetes e 

com separação de detecção 
de 	anticorpos 	IgG 	e 	IgM, 
podendo 	ser utilizado 	em 
amostra de sangue, soro ou 

plasma, 	procedente 	de 
coleta venosa ou capilar, de 

uso in vitro, nos termos da 
Resolução 	— 	RDC 	n.2 
36/2015, 	contendo ainda 

um 	tipo 	com 	percentual 

aceitável pela ANVISA 

- 10.000 

unidades 

- 

Valor Total do Lote - 

FINALIDADE: 

A presente contrata戸o visa o fornecimento de testes para triagem da Covid-19, 

indicados no item 1, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saロde por 

meio de ensaio imunocromatogr'fico para detec戸o r白pida e qualitativa dos 

anticorpos lgG/lgM da sindrome respirat6ria aguda grave por coronavirus (SARS- 

Co-V-2), diante do cen白 rio da grave crise decorrente da pandemia COVID-19. O 

referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxilio no diagn6stico 

da doen9a por infec9きo por coronavirus (COVID-19) e auxiliar白  a municipalidade 

no processamento das amostras coletadas de pacientes sintom'ticos de forma 

mais clere e eficaz. 

PRAZO, LOCAL E CONDI6ES DE ENTREGA: 

A Contratada dever白  fornecer os produtos de acordo com a solicita戸o da 

Contratante, atrav's de Autoriza9きo de fornecimento, que dever含o conter data 

de expedi9言o, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, pre9os unit白 rio 

e total, carimbo e assinatura do respons白vel pela requisi9きo. 

FINALIDADE: 

A presente contratação visa o fornecimento de testes para triagem da Covid-19, 

indicados no item 1, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde por 

meio de ensaio imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa dos 

anticorpos IgG/IgM da sindrome respiratória aguda grave por coronavírus (SARS- 

Co-V-2), diante do cenério da grave crise decorrente da pandemia COVID-19. 0 

referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxilio no diagnóstico 

da doenga por infecção por coronavirus (COVID-19) e auxiliara a municipalidade 

no processamento das amostras coletadas de pacientes sintomaticos de forma 

mais célere e eficaz. 

PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com a solicitação da 

Contratante, através de Autorização de fornecimento, que deverão conter data 

de expedigão, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, preços unitário 

e total, carimbo e assinatura do responsável pela requisigão. 

誉。SECRETARIA MIMI CIPALS.S DESAUDEDE POES 
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b) O prazo de entrega ser' de, no m'ximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados do 

recebimento da Ordem de Fornecimento (OF). 

c) o(s) objeto(s) ser谷o recebidos: 

I ・ 	Pelo servidor respons白vel no ato da entrega (1. Provisoriamente, no ato da 

entrega, para efeito de posterior verifica戸o da conformidade dos mesmos 

com as especifica'6es requeridas neste documento; 2. Definitivamente, ap6s 

a verifica戸o da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceita'5o, no prazo de at' 24 (vinte e quatro) horas. S6 entきo ser' atestada 

a nota fiscal.); 

II. 	Ser5o recusados os materiais que apresentarem defeitos ou cujas 

especifica96es n百o atendam s descri6es do objeto contratado; 

III ー 	O ato de recebimento dos produtos, nきo importa em sua aceita戸o. A crit'rio 

da Secretaria de Saude, os produtos fornecidos ser谷o SUBMETIDOSA 

VERIFICA弾O. Cabe 白  Contratada substituir os produtos que vierem a ser 

recusados, no prazo m'ximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 

solicita9きo; 

IV. 	Os produtos dever旨o atender aos dispositivos da Lei n。  8.078/90 (C6digo de 

Defesa do Consumidor) e s demais leis pertinentes. 

d) A Contratada dever白  proceder com a entrega dos bens adquiridos pela 

Secretaria Municipal de Sa自de, localizado na Rua Cardeal da Silva, n.2 75, Centro, 

CEP 45.260-000, cidade de Po96es, estado da Bahia. Respons'vel: Lorena Santos 

Mascarenhas, Secretria Municipal de Sa"de; Maicon do Nascimento Amaral, 

Coordenador de Administra95o e Finan'as. 

3. DA QUALIFICAいO TCNICA: 

a) Comprova戸o de aptid谷o do desempenho de atividade conforme sua razo 

social e cadastro junto ao Municipio, compativel em caracteristicas, quantidades 

e prazos com o objeto contratado, atravs da apresenta95o de atestados 

atualizados fornecidos por pessoa juridica de direito publico e/ou privado; 

b) Alvar白  ou licen9a sanitria para funcionamento, conforme o caso, expedido pelo 

Servi'o de Vigilncia Sanitria da Secretaria Municipal da sede da Contratada. 

Rua Cardeal da Silva, 75. Centro - Po96es/BA - Fone: (77) 3431 1 4350 
E-mail - secsaude@qmail Com  
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Caso o documento exigido nesta alinea nao indique a sua validade, considerar- 

se-' o prazo de 12 (doze) meses, contados da sua emissきo; 

c) Comprova戸o de Registro do produto na AN VISA; 

(Na falta dos documentos supramencionados, apresentar documento similar ou 

justificativa legal para a nきo apresenta戸o) 

4. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Po'6es/BA, 05 de agosto de 2020. 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 

Secret'ria Municipal de Saude 

Gestora do Fundo Municipal de Sa"de 

Rua Cardeal da Silva, 75, Centro - Po96es/BA - Fone: (77) 3431 一  4350 

E.mail ー  secsaudecthロmail.COm   
h● ・一 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 11.113.324/0001-52 

PRE'O M'DIO - MEDIA ARITM'TICA PREÇO MÉDIO - MEDIA ARITMÉTICA 

Lote: 01/6 n i co Valor 

Item Descrição Marca Quantidade Unitário Total 
01 Teste 	rápido 	qualitativo- 

através 	da 	metodologia 

de 	imunocromatografia, 

destinado ao diagnóstico 

da 	COVID-19, 	com 

cassetes e com separação 

de 	detecção 	de 

anticorpos 	IgG 	e 	IgM, 

podendo ser utilizado em 

amostra de sangue, soro 

ou 	plasma, 	procedente 

de 	coleta 	venosa 	ou 

capilar, 	de 	uso 	in 	vitro, 

nos termos da Resolução 

— 	RDC 	n.° 	36/2015, 

contendo ainda um tipo 

com percentual aceitável 

pela ANVISA 

10.000 

unidades 

R$ 62,67 R$ 626.700,00 

Valor Total do Lote R$ 626.700,00 

1. FINALIDADE: 

a) A presente contrata95o visa o fornecimento de testes para triagem da Covid-19, 

indicados no item 1, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saude por 

meio de ensaio imunocromatogr'fico para detec戸o r白pida e qualitativa dos 

anticorpos lgG e gM da sindrome respirat6ria aguda grave por coronavirus 

(SARS-Co-V-2), diante do cen白 rio da grave crise decorrente da pandemia COVID- 

19. 0 referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxilio no 

diagn6stico da doen'a por infec中o por coronavirus (COVID-19) e auxiliar a 

municipalidade no processamento das amostras coletadas de pacientes 

sintom白ticos de forma mais clere e eficaz. 

2. PRAZO, LOCAL E CONDI6ES DE ENTREGA: 

a) A Contratada dever白  fornecer os produtos de acordo com a solicita9言o da 

Contratante, atrav白s de Autoriza戸o de fornecimento, que deverきo conter data 

1. FINALIDADE: 

a) A presente contratação visa o fornecimento de testes para triagem da Covid-19, 

indicados no item 1, a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde por 

meio de ensaio imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa dos 

anticorpos IgG e IgM da sindrome respiratória aguda grave por coronavirus 

(SARS-Co-V-2), diante do cenário da grave crise decorrente da pandemia COVID- 

19. 0 referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxilio no 

diagnóstico da doenga por infecção por coronavirus (COVID-19) e auxiliará a 

municipalidade no processamento das amostras coletadas de pacientes 

sintomáticos de forma mais célere e eficaz. 

2. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

a) A Contratada deverá fornecer os produtos de acordo com a solicitação da 

Contratante, através de Autorização de fornecimento, que deverão conter data 

Rua Cardeal da Silva, 75, Centro - Po96esfBA - Fone: (77) 3431 -4350 

E-mail - s日Csaude(qmail.com  
Rua Cardeal da Silva, 75, Centro - PogeSes/BA - Fone: (77) 3431 - 4350 

E-mail - secsaudeOcunditcom  
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de expedi9旨o, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, pre9os unit'rio 

e total, carimbo e assinatura do respons白vel pela requisi戸o. 

b) O prazo de entrega ser白  de, no mximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados do 

recebimento da Ordem de Fornecimento (OF) 

c) o(s) objeto(s) ser谷o recebidos: 

~, 	Pelo servidor respons'vel no ato da entrega (1. Provisoriamente, no ato da 

entrega, para efeito de posterior verifica戸o da conformidade dos mesmos 

com as especifica'6es requeridas neste documento; 2. Definitivamente, ap6s 

a verifica9自o da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceita戸o, no prazo de at' 24 (vinte e quatro) horas. S6 entきo ser白  atestada 

a nota fiscal.); 

II. 	Ser各o recusados os materiais que apresentarem defeitos ou cujas 

especifica'6es nさo atendam s descri'6es do objeto contratado; 

Ill. 	O ato de recebimento dos produtos, nao importa em sua aceita戸o. A critrio 

da Secretaria de Sa白de, os produtos fornecidos ser自o SUBMETIDOSA 

VERIFICAいO. Cabe 白  Contratada substituir os produtos que vierem a ser 

recusados, no prazo m'ximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 

solに比a9ao; 

IV. 	Os produtos deverきo atender aos dispositivos da Lei n。  8.078/90 (C6digo de 

Defesa do Consumidor) e き  s demais leis pertinentes. 

d) A Contratada dever' proceder com a entrega dos bens adquiridos pela 

Secretaria Municipal de Saロde, localizado na Rua Cardeal da Silva, n ・ 2 75, Centro, 

CEP 45.260-000, cidade de Po96es, estado da Bahia. Respons'vel: Lorena Santos 

Mascarenhas, Secret白ria Municipal de Sa"de; Maicon do Nascimento Amaral, 

Coordenador de Administra戸o e Finan'as. 

3. DA QUALIFICAいO TCNICA: 

a) Comprova戸o de aptidきo do desempenho de atividade conforme sua razo 

social e cadastro junto ao Municipio, compativel em caractersticas, quantidades 

e prazos com o objeto contratado, atrav's da apresenta戸o de atestados 

atualizados fornecidos por pessoa juridica de direito pロblico e/ou privado; 

Rua Cardeal da Silva. 75, Centro - Po9aes!BA - Fone: (77) 3431 - 4350 
E.niail - secsaude@Qmail com  
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b) Alvar白  ou licen'a sanit'ria para funcionamento, conforme o caso, expedido pelo 

Servi9o de Vigilncia Sanitria da Secretaria Municipal da sede da Contratada 

Caso o documento exigido nesta alinea n言o indique a sua validade, considerar- 

se- o prazo de 12 (doze) meses, contados da sua emiss百o; 

c) Comprova95o de Registro do produto na ANVISA; 

(Na falta dos documentos supramencionados, apresentar documento similar ou 

justificativa legal para a nきo apresenta戸o) 

4. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Po'6es/BA, 05 de agosto de 2020. 

協姦器烹MARAョ し。 	 1 
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Gesto transparente. 
Os atos do gestor s白o publicados 

no Di白rio Oficial prprio do municpio. 

叫  

聾  

」  

Diario Oficial do 
MUNiCIPiO 

Prefeitura Municipal de Po96es 

sta e・I9・ o encontra-se no site o I cia ・  este ente 

Prefeitura Municipal de 
PoC6es publica: 

Decreto no. 156/2020 de 20 de abril de 2020- Decreta estado de 
calamidade pロblica no Municipio de Po96es - BA em decorr白ncia da 
pandemia do novo Coronavirus - Covid - 19. 
Parecer T'cnico no 003/2020. 

Imp 一 sa Oficial 

Gestor - Leandro Araujo Mascarenha乱  Secretrio - Governo蜜itor - Ass. de ComunicaoPraa da Bandeira, 02 - Poes - BA 

CERTIFICAいO DIGITAL: OMUJE5OSQIN/KW3PEしZ+NQ 
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Decretos 

MUNICiPIO DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N.. 156/2020. 

De 20 de abril de 2020. 

Decreta estado de calamidade p"blica no Municipio de Po加es 

ー  BA em decorrncia da pandemia do novo Coronavirus ー  

Covid - 19 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PO9OES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribui うes que lhe s白o conferidas por Lei e 

CONSIDERANDO o avan9o do Coronavirus - COVID-19 no pais e no 

mundo e a sua classifica9白o como pandemia atrav白s protocolos expedidos pela 

Organiza9白o Mundial de Saロde - OMS, pelo Minist白rio da Saロde e pela Secretaria 

Estadual de Sa自de; 

CONSIDERANDO que a saロde 白  direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante polticas sociais e econ6micas que visem 白  redu9白o do risco de 

doen9a e de outros agravos e ao acesso universal e igualit白rio 白  s a96es e servios 

para sua promo9白o, prote9白o e recupera9白o, na forma do art. 196 e seguintes da 

Constituiao Federal; 

CONSIDERANDO que o Governo Federal qualificou a situa9白o nacional 

em rela,o 白  Emerg6ncia de Sa"de provocada pela pandemia do Coronavirus - 

COVID-19, como ESTADO DE CALAMIDADE POBLICA nos termos do Decreto 

Legislativo n. 0 6, de 20 de mar9o de 2020, da lavra do Egrgio Congresso Nacional: 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia qualificou a 

situa9白o estadual em rela9白o 白  Emerg'ncia de Sa"de provocada pela pandemia do 

Coronavirus - COVID-19, como ESTADO DE CALAMIDADE POBLICA, nos termos 

do Decreto Legislativo n. 。  2.041. de 23 de mar9o de 2020, da lavra da Colenda 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO a exist6ncia de pandemia do Coronavirus - COVID-19 

declarada pela Organiza9白o Mundial de Saude (OMS); 

CONSIDERANDO a necessidade da ado9白o de medidas imediatas 

objetivando a conten9白o da propaga9白o do virus em resposta 白  emerg6ncia de 

sa自de pロblica prevista no art. 3。  da Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 

Pra9a da Bandeira, n' 02, Bairro Centro. CEP 45.260-000. PoO., - BA. 

CERTIFICAいO DIGITAL: OMUJE5OSQIN/KW3PELZ+NQ 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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MUNICIPIO DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

2020 e a necessidade de regulamenta9白o pelo municipio das medidas ali 

determinadas; 

CONSIDERANDO a necessidade de ado9白o de medidas complementares 

白quelas j自  estabelecidas pelos Decretos Municipais: 131 de 17 de mar9o de 2020; 

134 de 20 de mar9o de 2020; 135 de 23 de mar9o de 2020; 136 de 27 de maro de 

2020; 145 de 02 de abril de 2020; 146 de 06 de abril de 2020; 149 de 13 de abril de 

2020 e 155 de 17 de abril de 2020 e como forma de aperfeioar o enfrentamento da 

pandemia de infec9白o humana pelo Coronavirus - COVID-19; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 30, incisos I, II e VII da Constitui9白o 

Federal e no art. 59, inciso IX da Constitui9百o do Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO a Lei 13.979/2020; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal n。  

10 1/2000; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria 188/2020 do Minist白rio da 

Sa自de; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 356, de 11 de mar9o de 2020, 

do Minist白rio da Saude; 

CONSIDERANDO que o Minist白rio da Saロde declarou estado de 

transmiss白o comunit白ria do Coronavirus - COVID・19 em todo o territ6rio da 

federa,o, por meio da Portaria n。  454 de 20 de mar9o de 2020; 

CONSIDERANDO a ampla velocidade do Coronavirus - COVID-19 em 

gerar pacientes graves, levando os sistemas de saude a receber uma demanda 

muito acima de sua capacidade de atendimento adequado; 

CONSIDERANDO a necessidade de o Municpio de Po叩es - BA em 

adotar medidas necess自rias a conten9白o de despesas de custeio e de pessoal que 

deverao ser observadas pelos 6 rg昏os e entidades do Poder Executivo Municipal; 

CONSIDERANDO a previs白o de impactos nas finan9as p自blicas 

decorrentes da pandemia causada pelo Coronavirus - COVID-19, j白  explicitado pela 

Uni白o e pelo Estado da Bahia, que evidencia a necessidade de descumprimento das 

metas fiscais e demonstra que os reflexos alcan9ar豆o os entes municipais; 

Pra'a da Bandeira. n' 02, Bairro Carmo, CEP 45.260.000. Po加ea ー  BA 

CERTIFICAAO DIGITAL: OMUJESOSQIN/KW3PELZ+NQ 

Esta edi9白o encontra-se no site oficial deste ente 
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CONSIDERANDO que o Municipio de Po96es - BA foi considerado pela 

SESAB/BA como uma das 91 cidades baianas que oferecem alto risco de propagar 

novos casos da doen9a; 

CONSIDERANDO que o Municipio de Po叩es - BA 白  cortado pela BR 

116, rodovia de intenso transito de pessoas; 

CONSIDERANDO que o Municipio de Po96es - BA encontra-se muito 

prximo de alguns municipios que j白  possuem casos confirmados e que s白o rota 

frequente de municipes, especialmente, o Municipio de Vit6ria da Conquista ー  BA, 

h白  apenas 60 Km , onde existem vinte casos confirmados e um 6 bito, assim como o 

Municipio de Mirante - BA, que possui um caso confirmado; 

CONSIDERANDO que at白  18/04/2020, foram confirmados 2.293,644 

casos de COVID・19 no mundo, com 157.400 mortes, afetando 185 paises em todos 

os continentes (OMS); 

CONSIDERANDO que o Brasil 白  o 12o pais com maior nロmero de casos 

confirmados, totalizando 34.913 casos e 2.201 6 bitos (SVS/MS); 

CONSIDERANDO que na Bahia, o primeiro caso foi confirmado em 

06/03/2020, nove dias ap6s a confirma9白o do primeiro caso do Brasil, que ocorreu 

em 26/02/2020. A partir de entao, j白  foram confirmados laboratorialmente 1.082 

(10,54%) casos e pelo crit白rio clinico-epidemiolgico 118 (1,15%), totalizando 1.200 

(11,69) casos confirmados, dentre o total de 10.269 notificados, com descarte de 

5.293 (51,54%) casos por critrio laboratorial. Permanecem em investiga9白o 

epidemiol6gica 3.776 (37,77%) casos. 	(Fonte: e-SUS-Ve/ Divep e GAL/Lacen, 

dados obtidos em 18/04/2020): 

Figura 1. Distribui9'o do acumulado de casos confirmados por 

CovId・19 por data da confirma9ao laboratorial, BahIa, 27/03/2020 a 18/04/2020・  

Praa da Bandeira, nn 02. Bairro Centro, CEP 45.260・000. Po,6es - BA. 

CERTIFICAいO DIGITAL: OMUJE5OSQIN/KW3PELZ-FNQ 

Esta edi,o encontra-se no site oficial deste ente 
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CONSIDERANDO o mapa acima em que, apesar de n白o ter sido 

constatado nenhum caso confirmado no Municipio de Po96es~ BA, o mesmo consta 

marcado com a cor azul para demonstrar a proximidade do territrio do municipio 

com outros que j白  esto afetados com casos confirmados, chamando a aten9白o a 

grande prolifera9百o que tem ocorrido nas regi6es sul e extremo sul da Bahia, o que 

traz uma situa"o de alerta e de preven9白o ainda maior, emergindo a necessidade 

da demanda do emprego de medidas de preven"o, controle e conten'o de riscos 

白 saロde pロblica; 

CONSIDERANDO que o Municipio de Po96es~ BA, em virtude do 

trabalho de fiscaliza,o realizado atrav白s de barreiras sanit白rias montadas nas suas 

entradas, identificou e possui nesta data, 399 (trezentos e noventa e nove) pessoas 

em monitoramento, procedentes de 白  rea de risco; 

Praa da Bandeira, n' 02, Bairro Centro, CEP 45.260-000, Po9es - BA. 
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ESTADO DA BAHIA 

CONSIDERANDO o PARECER T亡CNICO N。  003/2020, emitido pela 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Municipio de Po96es - BA, em 20 de 

abril de 2020; 

D E C RETA: 

Art. 10. ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, para todos os fins de 

direito, notadamente os previstos pelo art. 65 da Lei Complementar 101/2000, em 

tdo o territ6rio do Municipio de Po96es - BA, em raz白o dos impactos 

socioecon6micos e financeiros decorrentes do desastre classificado e codificado 

como Doen9a Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0! para fins de preven9白o e 

enfrentamento ao Novo Coronavirus ・  COVID-19, pelo prazo de 180 (cento e oitenta 

dias). 

Art. 2。. Ratificam-se todas as a96es e medidas de combate 白  pandemia 

causada pelo Coronavirus - COVID・19, previstas no Decreto n。  149, de 13 de abril 

de 2020 e suas altera96es, assim como demais disposi6es em vigor 

Pargrafo 自  nico. Poder自  o municipio determinar outras medidas que julgar 

necess白rias, no sentido de atuar na conten9ao e combate 白  transmiss白o do 

Coronavirus - COVID-19 em seu territ6rio. 

Art. 3。. As pessoas com quadro Coronavirus - COVID・19, confirmado 

laboratorialmente ou suspeitas, por meio de avalia"o do quadro clinico- 

epidemiol6gico, nos termos definidos pelo Minist'rio da Sa自de, devem, obrigat6ria e 

imediatamente, permanecer em isolamento domiciliar. 

Par自grafo" nico. As pessoas referidas no caput n自o podero sair do 

isolamento sem libera9ao explcita da Autoridade Sanit自ria local, representada por 

m白dico ou equipe t白cnica da vigilncia epidemiolgica. 

Pra'a da Bandepra. n' 02, Bairro Centro, CEP 45.260-000, Po es - BA. 

CERTIFICAいO DIGITAL: OMUJE5OSQIN/KW3PELZ+NQ 

Esta edi'o encontra-se no site oficial deste ente 
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Art. 4。. Fica autorizada a realiza9白o de despesas para a contrata9ao de 

profissionais e pessoas juridicas da 白  rea de saude, aquisi9ao de medicamentos e 

outros insumos, nos termos da Lei no 13.979/2020. 

Art. 5。. Podero ser abertos crditos suplementares, especiais e 

extraordin白rios visando acorrer despesas necess白rias ao enfrentamento da 

pandemia ocasionada pela infec9ao humana pelo Coronavirus - COVID-19 e suas 

consequencias 

Art. 6。. As a96es e os servios pロblicos de sa自de voltados 白  conten9白o 

da emerg白ncia serao articulados pela Secretaria Municipal de Saロde e poder白o 

contar com a participa9白o dos demais6 rg白os e entidades da Administra9白o P自blica 

Art. 7.. Os servidores pロblicos municipais poder白o ser excepcionalmente 

convocados, independentemente de sua lota9白o, inclusive fora do horrio de 

expediente, para cumprimento de atividades ou a96es relacionados ao estado de 

calamidade de que trata esse decreto 

Art. 80. As reunies e atendimentos presenciais dever白o, sempre que 

possrvel, ser substituidos por meio de comunica9白o eletrnica ou remota. 

Art. 9。. A tramita9ao de processos referentes 白  s mat白rias veiculadas 

neste decreto correr白  em regime de urgencia e ter prioridade em todos os 6 rg白os e 

entidades do Municipio. 

Art. 10. 0 Prefeito Municipal estabelecer por decreto medidas para 

redu9ao, conten9ao e controle das despesas de custeio e gasto de pessoal. 

Art. 11. 0 Poder Executivo solicitar白, por meio de mensagem, a ser 

enviada 白  Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, reconhecimento do ESTADO 

DE CALAMIDADE POBLICA, ora declarado, para os fins do disposto no artigo 65 da 

Lei Complementar Federal 101/2000 

Praa da Bandeira, n 02, Bairro Centro, CEP 45.260.000, PocOes - BA. 
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Art. 12. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposi6es 

em contrrio. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Po96es - BA, 20 de abril de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra'a da 日anderra. rf 02, Bairro Centro, CEP 45.260-000, Po es - BA. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

当  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO 】OES 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

PARECER TECNICO N。  003/2020 

Inteu・・sado: Prefei山「・ Munic中日 d日 Po96es 
加sunto: Decceta9'o 日「econtiecime哩” C日型I叩門O puo icaム  
ReferncIa: Ao Decreto Municipal nt we, as Lu ao awful ao ZULU 

Desastre: 1.5.1.1.0 - Doen9as infecciosas vireis 

DAS CONSDERACOES INICIAIS 

Consoante preceitua a Instru"o Normativa n0212016, do Ministrio da Integra9'o Nacional 

decreto群器流器階昌認誌認識認留器誌器認詔慧ご 7農medianteai. 

A decretaco se dar qu日ndo caract町に・do o d・sast旧 e for necess白門 ’stab馴厭】竺 uma 
sihj日”。 iuridic日 ‘soeciaI. au日 p・「mi伯 o 日tendimento asm9essidad・s teniporr~曳讐cepcior旦―  
interesse publico, voltadas 自  resposta aos desastres, 白  reabilita o do cen'rio e 自  reconstru"o dos 

Nos casos em que o desastre se restringir apenas 白自  rea do OF ou do Municipio, o 
r,nvernador do Distrito Federal ou o Prefeito Municipal, decretara a situaeo de emergencia ou o 

Defesa Civil para ョn自tise ・「・conh・cimento caso necessitem de刊ud且“ロ“「馴  

Poder品reconhecimcutivo Fade器轟situao- medi日de emerQnte reque需器u dodo P姦tado de calamidade p blica peloir Executivo do Estado, do Distrito 
Federal ou do Municpio afetado pelo desastre 

('I rrii I erimanto nara fins de reconhecimento federal de situa9百o de emerg'ncia ou estado de 

r.nlamidade o‘」blica dever自  ser acompanhado de parecer do orgao Municipal, ulsirital ou cswuuau uu 
Prote"o e O・侮sa Civil,んnd・I・’・ntando a decreta"o e a necessidade de reconriecimenlo 田ロ“au 

CONSIDERANDO Coronavirus' uma familia de virus que causam infec6es respirat6rios 

M「即いCONSIDERANDO que o Municpio deMirnntp - RA flue oossui um caso ccn1rtnado鵠織est faz divisa com os municpios depor coronavrus - COVID-19; e tambm, 
encontra-se a apenas 60 km do Municipio de Vitria da Conquista, cite existem v'rios casos 

CONSIDERANDO que a BR 116, rota de intenso tr自fico de pessoas, que corte o municipio de 

Po加esー日A. 
CONSIDERANDO as informa"es geogrficas, com as 91 cidades classificadas como alto 

os siste鴛漂盟四認；g器：需器surr認農揺器‘器驚晋器器器  

DA ANALISE 

A presente documenta"o foi analisada com base nos crit白rios definidos na IN/MI n0212016 

Ap6s a leitura constatou-se que 

器鷲：霊ぱ編；器鴛押B'-B' Fone 77)343I .5"" -"" En f77}3431 '5助5 5嵩鷲誓聾参  
CERTIFICA9AO DIGITAL: OMUJE5OSQINfKW3PELZ+NQ 

Esta ediao encontra-se no site oficial deste ente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

当  

I- 	A documenta"o obrigatria constante do 3。  do artigo 11 foi preenchida e contm as 
informa96es necess自rias para a an自lis・伯alica; 

2. 	Os danos inforrnados no Formulrio de Informa96es do Desastre ・  FIDE s'o relativos 
ao fen6meno causador do desastre e se enquadram nos critrios mInimos estabelecidos nos 
pargrafos loa 3。  do artigo 4。  

ユ 	fle nrni' ;yns nranAmicns n]blicos ou orivados inforrnados no Formulrio 山  
Informac6es do Desastre - FIDE s●o relativos ao fen6meno causador do desastre e se enquadram 
nos crit'rios minimos estabelecidos no 4。  e 5 do artigo em caso da INIMIO2!2016 

A 	fie rlennc e nreitii,ns dsmTentes do evento adverso implicaram no 
comprometimento da capacidade de resposta ・con6mlca e adminIstratIva do poder p.blico 
municipal 

S 	fl nra7n nara envio da documenta'o solicitando o reconhecimento, estabelecido no 
§2 do artigo 11 ou artigo 12, pcde ser cumprido, desde que seja remetida ate o aia isi as maio ae 
2020 

DA COP4CLUSAO 

Com base na avalia"o criteriosa das informa96es apresentadas nos documentos, conclui-se 
que os requisitas estabelecidos na IN/MI n。  0212016 para a decreta9o de situa9o de calamidade 
foram cumpridos 

Desta form日 sugere-se a decreta9●o d日 situa9加  d・ calamidade p"blica, e posterior remess日  
da documenta"o ao Secretrio Nacional de Prote9o e Defesa Civil para tins de reconnecimento as 
Situac'o de Calainidade, declarada no municipio, caso haja necessidade de ajuda compiemenlar 
por parte do Governo Federal 9u a concesso de algum direito ou ber*fiao que tennam como um 
dos cnterios, o reconnecimento reoerai, 

E o parecer 

Po96es - Baha. 20 de abril de 2020 

Coordenador離臨
血  

Pc. d．日.M".p2- C一-P叫a・‘B・  Fon吠”p"'‘日m Fix (77(3431 .5助5 

""am“プ●ニロ●●加”訓co." 

当峯
Q鱒。峯S 

CERTIFICA(7AO DIGITAL: OMUJE5OSQIN/KW3PELZ+NQ 

Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 
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AO SETOR DE CONTABILIDADE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 

De acordo com a solicita9ao da Secretaria Municipal de Sa"de, determino que Vossa Senhoria 
informe quanto' existencia de recursos orament'rios capazes de atender' respectiva despesa - 
fornecimento de teste de imunocromatografla (testes r'pidos) para diagn6stico da COVID-19, com 
cassetes e com separa戸o de detec9ao de anticorpos lgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de 
sangue, soro ou plasma, procedente de coelta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da 
Resolu9ao RDC n。 36/2015 

Gabinete do Prefeito, 06 de agosto de 2020. 

ノ  

Leandri-- - p 勉呼scarenhas 
rei 『  ito iviuncipai 

L PftEFtITUtA fl MUNICIPAL?.oes Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po6es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

昌  

DO SETOR CONT BIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o 
pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que h白  
disponibilidade financeira e or9ament自ria com a lei Orament自ria Anual e Compatibilidade 
com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Orcamentria, sendo aue a despesa decorrente da 
presente soucita9ao sera custeaaa peia UNIL)AUヒ  UKlゾAMtIN I AKIA, conTorme segue 
abaixo 

DotaCao Oramentria: 
Org'o: 4 1FUNDO MUNICIPAL DE SAODE 
UO: 030700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 

030701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE PO96ES 
Projeto/atividade: 10.122.09.2.068 - ENFRENTAMENTO DA EMERGeNCIA 
EM SAODE - COVID-19 
10.122.09.2.038 - MANUTEいO DA SECRETARIA DE SAUDE 
Elemento de Despesa: 
3390.30.00.00: 0101.001 ・  MATERIAL DE CONSUMO 
Fonte: 14 - TRANFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA O NICO DE SAODE ー  
SUS 

Po96es, BA, 06 de agosto de 2020 

Atenciosamente, 

藍
。a蕊声  aetor eontbil 

t. O ITURA6 MUNICIPAL 

  

 

Praa da Bandeira, 02 一 c・mo一Po96es - Bahia 一 FONE/FA）く（77) 3431-5820 
've.'rnvr4声,宣・,・ー・／  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Procuradoria Jurdica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s 

analisar o pedido das unidades solicitantes: Secretaria Municipal de Sa丘de, considerando a 

necessidade de fornecimento de teste de imunocromatografia (testes rpidos) para diagn6stico 

da COVID-19, com cassetes e com separa o de detec9o de anticorpos IgG e IgM,podendo ser 

utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coelta venosa ou capilar, de uso 

in vitro, nos termos da Resolu9o RDC n。 36/2015, solicita anlise e parecer tcnico consultivo, 

informando a modalidade apropriada. 

Segue Termo de Referencia para elabora9o da minuta do Edital e seus Anexos para o 

deferimento, referente ao processo administrativo n。  142/2020. 

Aguardamos a sua apreciaao e aprovaao se em conson合ncia. 

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2020. 

Leandron r 也州scarenhas 
r ele o wiuni卑pai 
ノ  

E PftSFEITULA fl MUNCIPAL?oco 

41・  声一吐・,・”ノ  



響 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
臓懸多  ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURiDICO 

Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO N。142/2020 - PREGAO ELETR6NICO 
004/2020 
UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saロde 
Objeto: Contrata"o de empresa para fornecimento de teste de imunocromatografia 
(testes rpidos) para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com separa"o de 
detec 白o de anticorpos IgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro 
ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da 
Resolu"o RDC n3612015 

Versa o presente parecer acerca do requerimento 

formulado pelo Exmo. Sr. Prefeito acerca da contrata戸o direta pela 

modalidade Preg谷o Eletr6nico para a Contrata戸o de empresa para 

fornecimento de teste de imunocromatografia (testes r白pidos) para 

diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com separa戸o de detec戸o de 

anticorpos lgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro 

ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos 

termos da Resolu9含o RDC n36/2015. 

Para este fim, a Secretaria Municipal de Saude, atravs da 

sua secret自ria, justificou a necessidade do servi'o e colacionou aos autos 

cota'6es e ampla documenta戸o da empresa que apresentou melhor 

custo beneficio. 

Inicialmente, cabe ressaltar que a contrata中o de obras, 

servi9os, compras e aliena'6es a ser feita por6 rgきos publicos dever' ser 

precedida, em regra, por licita戸o, conforme estabelece o artigo 37, inciso 

XXI da Constitui戸o Federal, bem como o artigo 29 da Lei n.9. 8.666/93, 

devidamente atualizada pelo decreto n29.412/18. 

Sucintamente, o mestre Hely Lopes Meirelles versa sobre a 

licita戸o: 

"Licita戸o' o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administra戸o seleciona a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse". 

P9a. da Bandeira.02 - Cento-Po9ees/Ba ・  Fone(77)3431 ・5800- Fax (77)3431-5805 



難  PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

鳶羅う ESTADO DA BAHIA 

E de saber not6rio a grave crise do sistema sanitrio e de saude 

publica vivenciada nos" ltimos meses por diversos paises, decorrente da 

dissemina戸o e prolifera9ao de um novo Coronavirus (covid-19), inclusive 

o Brasil. 

Diante desse cen'rio e da r白pida velocidade com que o virus se 
propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas providencias a fim de 
combater a sua transmiss含o no pas. Dentre tais providさncias, considerou- 
se que, com as medidas de preven戸o e isolamento social, as licita96es 
presenciais poderiam reduzir a competitividade da disputa; bem como 
oferecer risco aos participantes e aos agentes de compras. Dito isso, 

tornou-se imprescindvel a realiza戸o de preg6es eletr6nicos. 

Para alm da obrigatoriedade vigente de realiza9含o de preg6es 
eletr6nicos para a contrata9谷o de bens ou servi9os comuns no 合  mbito de 
transfer倉ncias volunt'rias com a Uni谷o - em rela9谷o aos estados e aos 
municipios com mais de 15 mil habitantes; a CGU tra9ou recomenda'6es 
para todas as demais hip6teses que envolvam recursos federais (inclusive 
quando se tratar de conv倉nios celebrados entre municipios com menos de 

15 mil habitantes e a Uni含o). 

O nosso ordenamento juridico possui duas leis que integram o 

rol de normas gerais sobre procedimentos licitat6rios, quais seja a Lei n2 

10.520/2002 e a Lei n2 8.666/93. Sobre a modalidade PreR含o. disciolinada 

' 	pela Lei n2 10.520/2002, informa o objeto no art. 12, assim descrito: 

"Art. 19. Para aquisi戸o de bens e servi'os comuns, poder' ser 

adotada a licita戸o na modalidade preg含o, que ser' regida por 

essa Lei 

"Par'grafo" nico. Consideram-se bens e servi'os comuns, para 

fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padr6es de desempenho 

e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de por meio de especifica96es usuais no mercado." 

A elei9きo da modalidade licitat6ria preg谷o eletr6nico 

depende de ter como objeto, produto e/ou servi'o comum no mercado, 

ou seja, aquele que pode ser disponibilizado por v自rios fornecedores no 

local. 

Pa. da Bandeira.02 - Conb-o-Po96esiBa - Fone(77)3431 -58w - Fax (77)3431-5805 



興  PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

ESTADO DA BAHIA 

No Instrumento convocat6rio o crit'rio de julgamento utilizado' o 

de Menor prego por item. A escolha atende ao que determina o inciso X, 

do art. 42 da Lei n210. 520/2000 e o inciso V do Artigo 82 do Decreto n2 

3.555/2000 com reda戸o semelhante, vejamos: 

"para julgamento e classifica戸o das propostas, ser' adotado o 

crit'rio de menor pre'o, observados os prazos m'ximos para 

fornecimento, as especifica'6es t'cnicas e par合metros minimos 

de desempenho e qualidade definidos no edital;" 

Esse requisito encontra-se apontado no pre合mbulo do edital, bem 

como no item 7, conforme determina o art. 40, inc. VII da Lei n2 8.666/93. 

Considera-se ainda o Decreto Municipal 141/2020, que 
regulamenta no 含  mbito do municipio de Po96es a licita戸o na modalidade 
Preg谷o na forma Eletr6nica, para a aquisi 谷o de bens e a contrata戸o de 
servi'os comuns, incluindo os servi9os de engenharia, que determinou a 
obrigatoriedade do pregきo na forma eletr6nica. 

No mais, o processo administrativo est白  formalmente em ordem; 

h' requisi戸o com descri9谷o dos servi'os, bem como dota戸o 

or'ament'ria. 

Pelo exposto, opina-se pelo prosseguimento da contrata戸o 

direta, nas considera96es supra e nos termos e fundamentos do art. 24, II 

da Lei 8.666/94, Decreto Federal n29.412/18, Decreto Federal n2 

10.024/2019 e Decreto Municipal n2141/2020. 

E o parecer. 

Po'6es/Bahia,10 de Agosto de 2020. 

n 

YAN N転MATOS 

ASSESSORA J里DICA - OAB/BA 51735 
Pa. da Bandeira02 - Conbt-Po9esJBa ・  Fono(71)a431 ・5EtXJ. Fax (77)3431.55りb 



Prefeitura Municipal de  
PoC6es publica: 

Decreto N。. 141/2020 de 31 de Maro de 2020 ・  Regulamenta no a mbito 
do municipio de Po96es - Ba, a licita"o na modalidade preg白o, na forma 
eletrnica, para a aquisiao de bens e a contrata9ao de servios comuns, 
incluidos os servios comuns de engenharia, disp6e sobre o uso da 
dispensa eletrnica, no a mbito da administra9白o publica e d自  outras 
providencias. 
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Decretos 

MUNICiPIO DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

DECRETO N.. 141/2020. 

De 31 de mar9o de 2020. 

Regulamenta no a mbito do Municipio de Po96es - BA, a 

licita9白o na modalidade preg白o, na forma eletrnica, para 

a aquisi 白o de bens e a contrata9白o de servios comuns, 

incluidos os servi9os comuns de engenharia, disp6e sobre 

o uso da dispensa eletr6nica, no a mbito da administra9o 

p"blica e d白  outras provid白ncias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, no 

uso da competncia prevista no inciso II do art. 30 da Constitui9白o Federal, 

bem como das atribui6es de que trata a Lei Org白nica do Municipio e para 

cumprir o disposto no artigo 37, XXI, da Constitui9白o Federal, com observ自ncia 

do disposto na Lei Federal n。  10.520/2002, 

DECRETA: 

CAPITULO I 

DISPOSI9OES PRELIMINARES 

Se9旨o I 

Objeto e a mbito de aplica9ao 

Art. 1。. Este decreto regulamenta a licita9白o, na modalidade de 

preg白o, na forma eletrnica, de acordo com o § 1。  do art. 2。  da Lei Federal n。. 
10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisi"o de bens e a contrata9ao de 

servi9os comuns, incluidos os servios comuns de engenharia e dispe sobre o 

uso da dispensa eletr6nica, no 白  mbito da administra9百o p自blica do Municipio 

de Po"es - BA. 

§ 1。  A utiliza"o da modalidade de preg白o, na forma eletrnica, pelos 

6rg白os da administra9白o p"blica municipal direta, pelas autarquias, pelas 

funda96es e pelos fundos especiais 白  obrigatria. ,H 
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§ 2。 As empresas pロblicas, as sociedades de economia mista e suas 

subsidi白rias, nos termos do regulamento interno de que trata o art. 40 da Lei n。  
13.303/2016, podero adotar, no que couber, as disposi加es deste decreto, 

inclusive no que se refere 白  dispensa eletr6nica, observados os limites de que 

trata o art. 29 da referida Lei 

§ 3。 Para a aquisiao de bens e a contrata"o de servios comuns 

pelaadministra9白o pロblica municipal de Po加es, com a utiliza9昌o de recursos 

da Uni百o decorrentes de transferncias voluntrias, tais como convnios e 

contratos de repasse, a utiliza戸o da modalidade de preg昏o, na forma 

eletrnica, ou da dispensa eletrnica ser obrigat6ria, exceto nos casos em que 

a lei ou a regulamenta9白o especifica que dispuser sobre a modalidade de 

transfernda discipline de forma diversa as contrata96es com os recursos do 

repasse 

§ 4。 Ser admitida, excepcionalmente, mediante prvia justificativa 

da autoridade competente, a utiliza"o da forma de pregao presencial nas 

licita96es de que trata o caput ou a nao ado戸o do sistema de dispensa 

eletrnica, desde que fique comprovada a inviabilidade t6cnica ou a 

desvantagem para a administra9白o na realiza"o da forma eletrnica. 

Se9自o II 

Principios 

Art. 2'. O pregao, na forma eletrnica, 白  condicionado aos principios 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da efici6ncia, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustent白vel, da 

vincula9昏o ao instrumento convocat6rio, do julgamento objetivo, da 

razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes s白o 

correlatos 

§ 1 o 0 principio do desenvolvimento sustent自vel ser observado nas 

etapas do processo de contrata9白o, em suas dimens6es econ6mica, social, 

ambiental e cultural, no minimo, com base nos planos de gest白o de logistica 

sustent白vel dos 6 rg白os e das entidades. 
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§ 2。  As normas disciplinadoras da licita叫o sero interpretadas em 

favor da amplia9白o da disputa entre os interessados, resguardados o interesse 

da administra'o, a isonomia, a finalidade e a seguran9a da contrata9o 

Se9'o III 

Defini96es 

Art. 3。. Para fins do disposto neste decreto, considera-se: 

~ - aviso do edital ー  documento que cont白m 

a) a defini"o precisa, suficiente e clara do objeto; 

b) a indica"o dos locais, das datas e dos horrios em que poder白  

ser lido ou obtido o edital; 

c) o endereo eletrnico no qual ocorrer a sess白o p"blica com a 

data e o horrio de sua realiza9白o; 

H - bens e servios comuns: bens cujos padres de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especifica加es reconhecidas e usuais do mercado; 

Ill ー  bens e servi9os especiais: bens que, por sua alta 

heterogeneidade ou complexidade tcnica, n白o podem ser considerados bens 

e servios comuns, nos termos do inciso II; 

IV - estudo tcnico preliminar: documento constitutivo da primeira 

etapa do planejamento de uma contrata戸o, que caracteriza o interesse p自blico 

envolvido e a melhor solu,o ao problema a ser resolvido e que, na hip6tese 

de conclus白o pela viabilidade da contrata,o, fundamenta o termo de 

refer'ncia; 

V - lances intermedi白rios: lances iguais ou superiores ao menor j白  

ofertado, porm inferiores ao ltimo lance dado pelo prprio licitante; 

VI ー  obra: constru9白o, reforma, fabrica,o, recupera弾o ou 

amplia9白o de bem im6vel, realizada por execu9白o direta ou indireta; 

VII - servio: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter 

determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administra9白o do 

Municipio; 
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V川  - servi9o comum de engenharia: atividade ou conjunto de 

atividades que necessitam da participa"o e do acompanhamento de 

profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n。  
5.194/1966, e cujos padres de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pela administra"o do Municipio, mediante 

especifica96es usuais de mercado; 

IX - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ー  Sicaf: 

ferramenta informatizada, disponibilizada pelo Govemo Federal, para 

cadastramento dos 6 rg白os e das entidades da administra,o p自blica, das 

empresas pロblicas e dos participantes de procedimentos de licita"o, dispensa 

ou inexigibilidade promovidos pelos 6 rg白os e pelas entidades da administra"o 

pロblica federal; 

X ・  sistema de dispensa eletrnica: ferramenta informatizada, 

disponibilizada pelo Governo Federal, para a realiza9白o dos processos de 

contrata'o direta de bens e servios comuns, incluidos os servi9os comuns de 

engenharia; 

Xl - termo de referncia: documento elaborado com base nos 

estudos tcnicos preliminares, que dever conter os elementos que embasam 

a avalia9ao do custo pela administra9白o p自blica municipal, a partir dos padres 

de desempenho e qualidade estabelecidos e das condi6es de entrega do 

objeto, com as seguintes informa96es: 

a) a defini 白o e descri弾o detalhada do objeto contratual e dos 

m白todos para a sua execu9白o, vedadas especifica96es excessivas, 

irrelevantes ou desnecess自rias, que limitem ou frustrem a competi"o ou a 

realiza9百o do certame; 

b) o valor estimado do objeto da licita"o demonstrado em planithas, 

de acordo com o pre9o de mercado; 

c) o cronograma fisico-financeiro, se necess白rio; 

1. o crit白rio de aceita"o do objeto; 

2. os deveres do contratado e do contratante; 

3. a rela"o dos documentos essenciais 白  verifica9ao da qualifica9白o 

t6cnica e econ6mico-financeira, se necess白ria; 
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4. os procedimentos de fiscaliza"o e gerenciamento do contrato ou 

da ata de registro de pre9os; 

5. revis白o dos recursos orament白rios necess白rios, com a indica"o 

das rubricas, exceto na hip6tese de preg含o para registro de pre9os; 

6. prazo para execu"o do contrato; e 

7. as san96es previstas de forma objetiva, suficiente e clara 

§ 10 A classifica9白o de bens e servios como comuns depende de 

exame predominantemente ftico e de natureza tcnica 

§ 2。  Os bens e servi9os que envolverem o desenvolvimento de 

solu96es especificas de natureza intelectual, cientfica e t白cnica, caso possam 

ser definidos nos termos do disposto no inciso II do caput, sero licitados por 

preg白o, nabrma eletr6nka 

Se9'o IV 

VedaC6es 

Art. 4. 0 preg白o, na forma eletrnica, n白o se aplica a 

~ ・  contrata加es de obras; 

II ・  loca96es imobili白rias e aliena96es; 

Ill ・  bens e servios especiais, incluidos os servios de engenharia 

enquadrados no disposto no inciso Ill do art. 3o. 

CAPiTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

Se9ao I 

Forma de realiza"o 

Art. 5。. O pregao, na forma eletrnica, ser realizado quando a 

disputa pelo fornecimento de bens ou pela contrata9白o de servi9os comuns 

ocorrer 白  dist含ncia e em sess白o p自blica, por meio de sistema eletrnico de 

licita"o adotado pela Prefeitura de Po96es. O sistema a ser designado dever 

ser dotado de recursos de criptografla e de autentica"o que garantam 
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condi6es de seguran9a em todas as etapas do certame e que esteja integrado 

白  plataforma de operacionaliza9白o das modalidades de transferncias 

voluntrias da Uni白o 

§ 1。 0 sistema de que trata o caput ser自  dotado de recursos de 

criptografia e de autentica9白o que garantam as condi96es de seguran9a nas 

etapas do certame 

§ 2。 Na hip6tese de que trata o§ 3。  do art. 1。, alm do disposto no 

caput, o sistema a ser utilizado dever estar integrado a plataforma de 

operacionaliza,o das modalidades de transferncias volunt白rias. 

Se9白o II 

Etapas 

Art. 6. A realiza9ao do preg白o, na forma eletr6nica, observar白  as 

seguintes etapas sucessivas 

I - planejamento da contrata"o; 

II ・  publica"o do aviso de edital; 

川  - apresenta9白o de propostas e de documentos de habilita"o; 

IV - abertura da sess白o p自blica e envio de lances, ou fase 

competitiva; 

V -julgamento; 

VI - habilita9白o; 

VII ー  recursal; 

V川ー adjudica"o; 

IX - homologa"o 

Se9ao川  

Critrios de julgamento das propostas 

Art. 7。. Os crit白rios de julgamento empregados na sele"o da 

proposta mais vantajosa para a administra●o sero os de menor pre9o ou 

maior desconto, conforme dispuser o edital 
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Pargrafo" nico. Ser白o fixados crit白rios objetivos para defini,o do 

melhor pre9o, considerados os prazos para a execu"o do contrato e do 

fornecimento, as especifica加es t白cnicas, os parmetros mInimos de 

desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gest白o de logstica 

sustentvel e as demais condi96es estabelecidas no edital. 

Se9'o IV 

Documenta9百o 

Art. 8o. O processo relativo ao preg白o, na forma eletrnica, ser白  

instru ido com os seguintes documentos, no minimo 

I ・  estudo t白cnico preliminar, quando necess自rio; 

II ー  termo de referncia; 

Ill - planilha estimativa de despesa; 

IV - previs白o dos recursos oramentrios necess白rios, com a 

indica9白o das rubricas, exceto na hip6tese de pregao para registro de pre9os 

V - autoriza9白o de abertura da licita,o; 

VI - designa9白o do pregoeiro e da equipe de apoio; 

VII - edital e respectivos anexos; 

VIII ー  minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou 

minuta da ata de registro de pre9os, conforme o caso; 

IX - parecer juridico; 

X - documenta9白o exigida e apresentada para a habilita"o; 

XI- proposta de pre9os do licitante; 

XII - ata da sess白o p白blica, que conter白  os seguintes registros, entre 

outros 

a) os licitantes participantes; 

b) as propostas apresentadas; 

c) os avisos, os esclarecimentos e as impugna如es; 

d) os lances ofertados, na ordem de classifica"o; 

e) a suspens白o e o reinicio da sess昌o, se for o caso; 

f) a aceitabilidade da proposta de pre9o; 

g) a habilita"o; 
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h) a decis白o sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou 

na documenta弾o; 

i) os recursos interpostos, as respectivas an白lises e as decis6es; e 

j) o resultado da licita9白o; 

X川ー  comprovantes das publica96es 

a) do aviso do edital; 

b) do extrato do contrato; 

c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; 

XIV - ato de homologa,o 

§ 10 A instru9白o do processo licitat6rio poder ser realizada por meio 

de sistema eletrnico, de modo que os atos e os documentos de que trata este 

artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, sero v自lidos para todos os 

efeitos legais, inclusive para comprova,o e presta,o de contas. 

§ 2。  A ata da sess白o pロblica ser disponibilizada na internet 

imediatamente ap6s o seu encerramento, para acesso livre 

CAPITULO川  

DO ACESSO AO SISTEMA ELETR6NICO 

Se9'o I 

Credenciamento 

Art. 9.. A autoridade competente do Org白o ou da entidade promotora 

da licita9白o, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que 

participarem do preg白o, na forma eletrnica, ser白o previamente credenciados, 

perante o provedor do sistema eletrnico. 

§ 1o 0 credenciamento para acesso ao sistema ocorrer白  pela 

atribui戸o de chave de identifica●o e de senha pessoal e intransferivel. 

§ 2o Caber a autoridade competente do org白o ou da entidade 

promotora da licita9白o solicitar, junto ao provedor do sistema, o seu 

credenciamento, o do pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio. 
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Se9'o II 

Licitante 

Art. 10. 0 credenciamento perante o provedor do sistema eletrnico 

em que ser白  realizado o certame permite a participa9白o dos interessados em 

qualquer preg白o, na forma eletrnica, exceto quando o seu cadastro tenha sido 

inativado ou excluido por solicita9白o do credenciado ou por determina"o legal 

CAPITULO IV 

DA CONDU9AO DO PROCESSO 

Se9'o I 

Orgao ou entidade promotora da licita9o 

Art. 11. 0 preg白o, na forma eletrnica, ser conduzido pelo 

Departamento de Licita96es do Municipio de Po96es ou pela entidade 

promotora da licita,o 

Se9ao II 

Autoridade competente 

Art. 12.Caber自  a autoridade competente, de acordo com as 

atribui96es previstas no regimento ou no estatuto do Orgao ou da entidade 

promotora da licita"o 

~ ー  designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio; 

II - indicar o provedor do sistema; 

川・  determinar a abertura do processo licitat6rio; 

IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este 

mantiver sua decis白o; 

V - adjudicar o objeto da licita9昏o, quando houver recurso 

VI - homologar o resultado da licita"o; 

VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de pre9os; 
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Pargrafo ロ  nico. A assinatura da ata de registro de pre9os' de 

competncia conjunta do Presidente da Comiss白o Permanente de Licita"o e 

da Autoridade Competente do Certame 

CAPITULO V 

DO PLANEJAMENTO DA CONTRATA9AO 

Se9言o I 

Orienta96es gerais 

Art. 13. No planejamento do pregao, na forma eletrnica, ser 

observado o seguinte 

~ ・  elabora"o do estudo tecnico preliminar e do termo de referncia; 

n - aprova"o do estudo tcnico preliminar e do termo de referncia 

pela autoridade competente ou por quem esta delegar; 

Ill ー  elabora9ao do edital, que estabelecer白  os crit白rios de julgamento 

e a aceita9白o das propostas, o modo de disputa e, quando necess白rio, o 

intervalo minimo de diferen9a de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidir tanto em rela9白o aos lances intermedi白rios quanto em rela"o ao 

lance que cobrir a melhor oferta; 

IV - defini 百o das exig白ncias de habilita9白o, das san"es aplic白veis, 

dos prazos e das condi6es que, pelas suas particularidades, sejam 

consideradas relevantes para a celebra"o e a execu9白o do contrato e o 

atendimento das necessidades da administra9白o pロblica municipal; 

V - designa弾o do pregoeiro e de sua equipe de apoio 

Se9豆o II 

Valor estimado ou valor m'ximo aceitvel 

Art. 14. 0 valor estimado ou o valor m白ximo aceitvel para a 

contrata9白o, se n白o constar expressamente do edital, possuir carter sigiloso 
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e ser disponibilizado exclusiva e permanentemente aos 6 rgaos de controle 

externo e interno 

§ 1 。 0 carter sigiloso do valor estimado ou do valor m白ximo 

aceitvel para a contrata"o ser fundamentado no§ 3o do art. 7。  da Lei no 

12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto n。 7.724, de 16 de 

maio de 2012 

§ 2 。 Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor 

m白ximo aceit白vel para a contrata9白o ser tornado p白blico apenas e 

imediatamente ap6s o encerramento do envio de lances, sem prejuizo da 

divulga"o do detalhamento dos quantitativos e das demais informa96es 

necess白rias 白  elabora9白o das propostas 

§ 3。 Nas hip6teses em que for adotado o critrio de julgamento pelo 

maior desconto, o valor estimado, o valor m白ximo aceit白vel ou o valor de 

referncia para aplica9白o do desconto constar obrigatoriamente do 

instrumento convocat6rio 

Se9首o川  

Designa96es do pregoeiro e da equipe de apoio 

Art. 15. Caber自  ao Prefeito Municipal de Po9oes, Bahia, ou a quem 

possuir a competencia, designar agentes pロblicos para o desempenho das 

fun96es deste decreto, observados os seguintes requisitos: 

I - o pregoeiro e os membros da equipe de apoio sero servidores do 

Org白o ou da entidade promotora da licita"o; 

II - os membros da equipe de apoio sero, em sua maioria, 

servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos 

quadros permanentes do Org白o ou da entidade promotora da licita"o 

Par白grafo" nico. A crit白rio da autoridade competente, o pregoeiro e 

os membros da equipe de apoio poder白o ser designados para uma licita"o 

especifica, para um periodo determinado, admitidas recondu96es, ou por 

periodo indeterminado, permitida a revoga"o da designa9昏o a qualquer 

tempo 
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Se9'o IV 

Do pregoeiro 

Art. 16. Caber白  ao pregoeiro: 

I ー  conduzir a sess白o publica; 

II ・  receber, examinar e decidir as impugna96es e os pedidos de 

esclarecimentos ao edital e aos anexos, al白m de poder requisitar subsidios 

formais aos respons白veis pela elabora9白o desses documentos; 

Ill - verificar a conformidade da proposta em rela"o aos requisitos 

estabelecidos no edital; 

IV - coordenar a sess白o p自blica e o envio de lances- 

V - verificar e julgar as condi如es de habilita9白o; 

VI - sanear erros ou falhas que n白o alterem a substncia das 

propostas, dos documentos de habilita9白o e sua validade juridica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminh白-los 白  

autoridade competente quando mantiver sua decis白o; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando n白o houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

Xl - encaminhar o processo devidamente instruido 白  autoridade 

competente e propor a sua homologa9白o. 

Par白grafo 自  nico. O pregoeiro poder solicitar manifesta9白o t白cnica 

da assessoria juridica ou de outros setores do Orgao ou da entidade, a fim de 

subsidiar sua decis白o 

Se9含o V 

Da equipe de apoio 

Art. 17. Caber 白  equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas 

do processo licitat6rio 

Praa da Bandodra, n' 02, Bairro Cenho, CEP 45.260-000, Po"ea - BA. 
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Se9ao VI 

Do licitante 

Art. 18. Caber白  ao licitante interessado em participar do preg白o, na 

forma eletrnica 

~ ー  credenciar-se previamente no sistema eletrnico em que ser白  

realizado o certame; 

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os 

documentos de habilita9白o e a proposta e, quando necess白rio, os documentos 

complementares; 

Ill ・  responsabilizar-se formalmente pelas transa96es efetuadas em 

seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do 6 rg白o ou entidade promotora 

da licita9白o por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros 

IV - acompanhar as opera96es no sistema eletrnico durante o 

processo licitat6rio e responsabilizar-se pelo onus decorrente da perda de 

neg6cios diante da inobserv白ncia de mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexao; 

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 

senha, para imediato bloqueio de acesso; 

VI - utilizar a chave de identifica"o e a senha de acesso para 

participar do preg白o na forma eletr6nica; 

VII - solicitar o cancelamento da chave de identifica"o ou da senha 

de acesso por interesse pr6prio 
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CAPITULO VI 

DA PUBLICACAO DO AVISO DO EDITAL 

Se9百o I 

Publica9自o 

Art. 19. A fase externa do preg昏o, na forma eletrnica, ser iniciada 

com a convoca9白o dos interessados por meio da publica"o do aviso do edital 

preg白o no Dirio Oficial do Municipio ・  DOM assim como no sitio eletrnico 

oficial onde ocorrer白  o preg白o eletr6nico. 

Par白grafo ロ  nico. Na hip6tese de que trata o§ 3。  do art. 1。, a 

publica9ao ocorrer, al白m dos meios indicados no capcd, no Di白rio Oficial da 

Unio 

Se9'o II 

Modifica"o do edital 

Art. 20. Modifica96es no edital ser白o divulgadas pelo mesmo 

instrumento de publica9白o utilizado para divulga"o do texto original e o prazo 

inicialmente estabelecido ser自  reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a 

altera"o n白o afetar a formula"o das propostas, resguardado o tratamento 

ison6mico aos licitantes 

Se9巨o川  

Esclarecimentos 

Art. 21. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo 

licitatrio serao enviados ao pregoeiro, at trs dias 自  teis anteriores 白  data 

fixada para abertura da sess白o p己blica, por meio eletrnico, na forma do edital 

§ i。  o pregoeiro responder自  aos pedidos de esclarecimentos no 

prazo de dois dias 自  teis, contado da data de recebimento do pedido, e poder 

requisitar subsidios formais aos respons白veis pela elabora9白o do edital e dos 

anexos 
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§ 2。  As respostas aos pedidos de esclarecimentos sero divulgadas 

pelo sistema e vincularo os participantes e a administra"o 

Se9ao IV 

Impugna9昌o 

Art. 22. Qualquer pessoa poder impugnar os termos do edital do 

pregao, por meio eletrnico, na forma prevista no edital, at白  trs dias ロ  teis 

anteriores 白  data fixada para abertura da sess白o p自blica. 

§ 10 A impugna9白o n白o possui efeito suspensivo e caber ao 

pregoeiro, auxiliado pelos respons白veis pela elabora"o do edital e dos 

anexos, decidir sobre a impugna9白o no prazo de dois dias 白  teis, contado da 

data de recebimento da impugna9白o 

§ 2 。 A concess白o de efeito suspensivo 白  impugna"o 白  medida 

excepcional e dever白  ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 

licita9白o 

§ 3。 Acolhida a impugna●o contra o edital, ser definida e publicada 

nova data para realiza9ao do certame 

CAPITULO VIl 

DA APRESENTA O DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAいO 

Seg言o I 

Prazo 

Art. 23. 0 prazo fixado para a apresenta9白o das propostas e dos 

documentos de habilita,o nao ser白  inferior a oito dias ロ  teis, contado da data 

de publica"o do aviso do edital 
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Se9'o II 

Apresenta9百o da proposta e dos documentos de habilita9'o pelo licitante 

Art 24. Ap6s a divulga9白o do edital no sitio eletrnico, os licitantes 

encaminharo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilita9白o exigidos no edital, proposta com a descri,o do 

objeto ofertado e o pre9o, ate a data e o horrio estabelecidos para abertura da 

sess白o p自blica 

§ 10 A etapa de que trata o caput ser白  encerrada com a abertura da 

sess白o pロblica 

§ 2。 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de 

habilita9白o que constem em sistema de cadastro prvio de fornecedores, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas 

§ 3 。 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de 

habilita9白o exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrer por 

meio de chave de acesso e senha 

§ 40 0 licitante declarar, em campo pr6prio do sistema, o 

cumprimento dos requisitos para a habilita"o e a conformidade de sua 

proposta com as exigencias do edital. 

§ 5。 A falsidade da declara9白o de que trata o§ 40 sujeitar o licitante 

白s san96es previstas neste decreto e nas leis federais 8.666/1993 e 

10.520/2002 

§ 6 。 Os licitantes poder白o retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilita"o anteriormente inseridos no sistema, at a abertura 

da sess白o pロblica. 

§ 7oNa etapa de apresenta9白o da proposta e dos documentos de 

habilita9白o pelo licitante, observado o disposto no caput, n白o haver ordem de 

classifica"o das propostas, o que ocorrer somente ap6s os procedimentos de 

que trata o Capitulo IX. 

§ 8。  Os documentos que comp6em a proposta e a habilita"o do 

licitante melhor classificado somente ser5o disponibilizados para avalia"o do 

pregoeiro e para acesso pOblico ap6s o encerramento do envio de lances. 
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§ 9。  Os documentos complementares 自  proposta e 白  habilita"o, 

quando necess白rios 白  confirma●o daqueles exigidos no edital e j白  
apresentados, ser白o encaminhados pelo licitante melhor classificado ap6s o 

encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o§ 2。  do art 
36 

CAPiTULO VIII 

DA ABERTURA DA SESSAO POBLICA E DO ENVIO DE LANCES 

Se9員o I 

Horrio de abertura 

Art. 25. A partir do horrio previsto no edital, a sess目o pロblica na 
internet ser自  aberta pelo pregoeiro com a utiliza9ao de sua chave de acesso e 

senha. 

§ 1。 Os licitantes poderao participar da sess白o pロblica na internet, 
mediante a utiliza9白o de sua chave de acesso e senha 

§ 2 。 O sistema disponibilizar campo prprio para troca de 

mensagens entre o pregoeiro e os licitantes. 

Se9首o II 

Conformidade das propostas 

Art. 26. 0 pregoeiro verificar自  as propostas apresentadas e 

desclassificar自  aquelas que n白o estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no edital 

Pargrafo 白  nico. A desclassifica9ao da proposta ser白  fundamentada 

e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os 

participantes. 
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Se"o川  

OrdenaG白o e classifica9ao das propostas 

Art. 27. 0 sistema ordenar automaticamente as propostas 

classificadas pelo pregoeiro 

Pargrafo ロ  nico. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro 

participar白o da etapa de envio de lances. 

Se9ao IV 

Inicio da fase competitiva 

Art. 28. Classificadas as propostas, o pregoeiro dar inIcio 白  fase 

competitiva, oportunidade em que os licitantes poder白o encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrnico 

§ i。  o licitante ser imediatamente informado do recebimento do 

lance e do valor consignado no registro. 

§ 2o Os licitantes poder白o oferecer lances sucessivos, observados o 

hor白rio fixado para abertura da sess白o pロblica e as regras estabelecidas no 

edital 

§ 3o 0 licitante somente poder oferecer valor inferior ou maior 

percentual de desconto ao u ltimo lance por ele ofertado e registrado pelo 

sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferen9a de valores 

ou de percentuais entre os lances, que incidir tanto em rela"o aos lances 

intermedi白rios quanto em rela9白o ao lance que cobrir a melhor oferta. 

§ 40 N白o sero aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecer 

aquele que for recebido e registrado primeiro. 

§ 5o Durante a sessao pロblica, os licitantes sero informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica"o do 

licitante 
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Se"o V 

Modos de disputa 

Art. 29. Sero adotados para o envio de lances no prego 

eletrnico os seguintes modos de disputa: 

~ ー  aberto: os licitantes apresentaro lances publicos e sucessivos, 

com prorroga96es, conforme o critrio de julgamento adotado no edital; ou 

II - aberto e fechado: os licitantes apresentaro lances pロblicos e 

sucessivos, com lance final e fechado, conforme o crit白rio de julgamento 

adotado no edital 

Pargrafo" nico. No modo de disputa aberto, o edital prever 

intervalo minimo de diferen9a de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidir白  tanto em rela9白o aos lances intermedirios quanto em rela9白o ao 

lance que cobrir a melhor oferta 

Se9舌o VI 

Modo de disputa aberto 

Art. 30. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput 

do art. 29, a etapa de envio de lances na sessao p自blica durar dez minutos e, 

ap6s isso ser prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos" ltimos dois minutos do perIodo de dura9ao da sess白o pロblica. 

§ 1。 A prorroga9白o autom自tica da etapa de envio de lances, de que 

trata o capz.'t, ser de dois minutos e ocorrer自  sucessivamente sempre que 

houver lances enviados nesse periodo de prorroga"o, inclusive quando se 

tratar de lances intermedirios. 

§ 2 。 Na hip6tese de n豆o haver novos lances na forma estabelecida 

no caput e no§ 1。, a sess白o p自blica ser encerrada automaticamente 

§ 3 。 Encerrada a sess白o pロblica sem prorroga,o autom白tica pelo 

sistema, nos termos do disposto no§ 10, o pregoeiro poder, assessorado pela 

equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da 

consecu"o do melhor pre9o disposto no pargrafo 自  nico do art. 7。, mediante 

justificativa 

Praa da Banuara. nし ‘ 2. Bajrrn Cenfro. CEP 45.2コ毛加 PO"es - BA. 
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Se9'o VII 

Modo de disputa aberto e fechado 

Art. 31. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso 

II do caput do art. 29, a etapa de envio de lances da sess白o pロblica ter 

dura"o de quinze minutos 

§ 1o Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhar o 

aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de at白  dez 

minutos, aleatoriamente determinado, a recep9白o de lances ser白  
automaticamente encerrada 

§ 2o Encerrado o prazo de que trata o§ 1o, o sistema abrir白  a 

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das 

ofertas com valores at白  dez por cento superiores 白  quela possam ofertar um 

lance final e fechado em at白  cinco minutos, que ser sigiloso at o 

encerramento deste prazo. 

§ 3。 Na aus6ncia de, no minimo, trs ofertas nas condi6es de que 

trata o§ 2。, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de 

classifica"o, at o m自ximo de trs, podero oferecer um lance final e fechado 

em at白  cinco minutos, que ser sigiloso at白  o encerramento do prazo. 

§ 4。 Encerrados os prazos estabelecidos nos§ 2。  e§ 3。, o sistema 

ordenar os lances em ordem crescente de vantajosidade. 

§ 5 。 Na aus6ncia dc lance final e fechado classificado nos termos 

dos§ 2。  e§ 3。, haver' o reincio da etapa lechada para que os demais 

licitantes, at o m白ximo de tr白s, na ordem de classffica9白o, possam ofertar um 

lance final e fechado em at白  cinco minutos, que ser白  sigiloso at o 

encerramento deste prazo, observado, ap6s esta etapa, o disposto no§ 4. 

§ 6 。 Na hip6tese de n白o haver licitante classificado na etapa de 

lance fechado que atenda 白  s exi6ncias para habilita"o, o pregoeiro poder, 

auxiliado pela equipe de apoio, rnethante justificativa, admitir o reinicio da etapa 

fechada, nos termos do disposto no§ 5. 
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Se9舌o V川  

Desconex言o do sistema na etapa de lances 

Art. 32. Na hiptese de o sistema eletr6nico desconectar para o 

pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sess百o p"blica e 

permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuar白o sendo recebidos, 

sem preju izo dos atos realizados 

Art. 33. Quando a desconex白o do sistema eletr6nico para o 

pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sess昏o pロblica ser 

suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a 

comunica9白o do fato aos participantes, no stio eletrnico utilizado para 

divulga9白o. 

Se9'o IX 

Critrios de desempate 

Art. 34. Ap6s a etapa de envio de lances, haver白  a aplica叫o dos 

crit白rios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar no 

123/2006, seguido da aplica9白o do critrio estabelecido no§ 2o do art. 3。  da Lei 

n。 8.666/1993, se n白o houver licitante que atenda 白  primeira hip6tese 

Art. 35. Os crit白rios de desempate sero aplicados nos termos do 

art. 36, caso n白o haja envio de lances ap6s o inicio da fase competitiva. 

Par白grafo" nico. Na hip6tese de persistir o empate, a proposta 

vencedora ser sorteada pelo sistema eletrnico dentre as propostas 

empatadas 
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CAPITULO IX 

DO JULGAMENTO 

Se9ao I 

Negocia9百o da proposta 

Art. 36・  Encerrada a etapa de envio de lances da sess白o pロblica, o 

pregoeiro dever encaminhar, pelo sistema eletr6nico, contraproposta ao 

licitante que tenha apresentado o melhor pre9o, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negocia9白o em condi6es diferentes das previstas no 

edital 

§ 10 A negocia9言o ser白  realizada por meio do sistema e poder ser 

acompanhada pelos demais licitantes 

§ 2。  0 instrumento convocatrio devera estabelecer prazo de, no 

minimo, duas horas, contado da solicita"o do pregoeiro no sistema, para 

envio da proposta e, se necess白rio, dos documentos complementares, 

adequada ao" ltimo lance ofertado ap6s a negocia9白o de que trata o caput. 

SeCao IJ 

Julgamento da proposta 

Art, 37. Encerrada a etapa de negocia戸o de que trata o art. 36, o 
pregoeiro examinar白  a proposta classificada em primeiro lugar quanto 白  
adequa9白o ao objeto e 白  compatibilidade do pre9o em rela"o ao mximo 

estipulado para contrata9白o no edital, observado o disposto no pargrafo ロ  nico 
do art・  7。  e no§ 90 do art. 24, e verificar a habilita9白o do licitante conforme 

disposiいes do edital, observadc o disposto no Capitulo X 

Fra" da Sande:ra.r。：2 己  ai,ro Centro, CEF 4S.23C-OニO. Poいes - BA. 
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CAPITULO X 

DA HABILITACAO 

Se9'o I 

Documenta9'o obrigat6ria 

Art. 38. Para habilita9白o dos licitantes, ser exigida, exclusivamente, 

a documenta9白o relative: 

~ - 白  habilita弾o juridica; 

II ー白 qua価ca9ao 語cnca; 

川一白 qua価ca9ao econ6mico-financeira; 

iv ー白  regularidade fiscal e trabalhista; 

v - 白  regularidade fiscaI perante as Fazendas Pロblicas estaduais, 

distrital e municipais, quando necess自rio; 

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7。  

da Constitui 白o e no inciso XVIII do caput do art. 7S da Lei n。 8.666/1993. 

Pargrafo 丘  nico. A documenta9ao exigida para atender ao disposto 

nos incisos I, Ill, IV e V do caput poder ser substituida pelo registro cadastral 

em sistemas de cadastro de fornecedores utilizado pelo Municipio 

Art. 39. Quando permitida a participa9白o de empresas estrangeiras 

na licita9白o, as exigencias de habilita9白o ser白o atendidas mediante 

documentos equivalentes, inicialmente apresentados com tradu戸o livre 

Par白grafo ロ  nico. 	Na hip6tese de o licitante vencedor ser 

estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre9os, 

os documentos de que trata o caput ser昌o traduzidos por tradutor juramentado 

no Pais e apostilados nos termos do dispostos no Decreto Federal no 

8.660/2016ou de outro que venha a substitui-io, ou consularizados pelos 

respectivos consulados ou embaixadas. 

Art. 40. Quando permitida a participag白o de cons6rcio de empresas, 

ser白o exigidas 

Pra9a da Bindoir亀 no 02. Ba;roo Contra. CEP 45.2ocO-000. Pロいe‘ 日A 
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I - a comprova●o da exist'ncia de compromisso pロblico ou 

particular de constitui"o de cons6rcio, com indica9白o da empresa lider, que 

atender白  白  s condi6es de lideran9a estabelecidas no edital e representar as 

consorciadas perante o Municipio; 

II - a apresenta9白o da documenta9白o de habilita"o especificada no 

edital por empresa consorciada; 

川  - a comprova"o da capacidade t'cnica do cons6rcio pelo 

somat6rio dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma 

estabelecida no edital; 

IV - a demonstra9ao, por cada empresa consorciada, do 

atendimento aos indices cont自beis definidos no edital, para fins de qualifica"o 

econ6mico-financeira; 

V - a responsabidade solid亡ria das empresas consorciadas pelas 

obriga加es do cons6rco. nas otapas da licfta9きo e durante a v．白ncia do 

contrato; 

VI - a obrigatoriedade de lideran9a por empresa brasileira no 

cons6rcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o 

disposto no inciso I; 

VII - a constitui 白o e o registro do cons6rcio antes da celebra9自o do 

contrato. 

Pargrafo り  nico. E vedada a participa9含o de empresa consorciada, 

na mesma licita9白o, por meio de mais de um cons6rcio ou isoladamente. 

Se9自o II 

Procedimentos de verifica9ao 

Art. 41. Na hip6tese de necessidade de envio de documentos 

complementares ap6s o julgamento da proposta, os documentos devero ser 

apresentados em formato digital. vIa sistema, no prazo deflnido no edital, ap6s 

solicita9白o do pregoeiro no sistema eletr6nico, ou, na aus'ncia de prazo 

estabelecido no edital, o constante no§ 2。  do art. 36. 

§ 10 A verifica9白o pelo Departamento de Licita96es do Municipio de 

Po96es ou entidade promotora do certamenos sitios eletrnicos oficiais de 
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6rgaos e entidades emissores de certid6es constitui meio legal de prova, para 

fins de habilita9ao 

§ 2oNa hip6tese de a proposta vencedora n豆o for aceit白vel ou o 

licitante n白o atender a s exigencias para habilita,o, o pregoeiro examinar a 

proposta subsequente e assim sし cessivamente, na ordem de classifica弾o, at白  

a apura9白o de uma proposta que atenda ao edital 

§ 3 。 Na hip6tese de contrata,o de servi9os comuns em que a 

legisla9白o ou o edital exりa apresenta弾o de planilha de composi"o de pre9os, 

esta dever ser encaminhada exciusivamente via sistema, no prazo fixado no 

edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. 

§ 4 。 No preg白o, na forma eletr6nica, realizado para o sistema de 

registro de pre9os, quando a proposta do licitante vencedor n白o atender ao 

quantitativo total estimado para a contrata"o, poder ser convocada a 

quantidade de licitantes necess白ria para alcan9ar o total estimado, respeitada a 

ordem de classifica9白o, observado o preo da proposta vencedora, precedida 

de posterior habilita,o, nos termos do disposto no Capitulo X 

§ 5oA comprova9白o de regularidade fiscal e trabalhista das 

microempresas e das empresas de pequeno porte ser exigida nos termos do 

disposto no art. 4o do Decreto n。 8.538/2015 

§ 6。  Constatado o atendimento 白  s exig'ncias estabelecidas no 

edital, o licitante ser declarado vencedor. 

CAPITULO Xl 

DO RECURSO 

IntenC自o de recorrer e prazo para recurso 

Art. 42. Declarado o vencedor, qualquer licitante poder, durante o 

prazo concedido na sess白o p"blica, de forma imediata, em campo prprio do 

sistema, manifestar sua inten9白o de recorrer. 

§ 1。  As raz6es dc recurso de que trata o caput devero ser 

apresentadas no prazo de tr白s dias 

Preりa da Bandera, ri" 02, Hに.に rro Cedro, CEP 45.0E0-uCQ,p o"bs 三A 
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§ 2 。 Os demais licitantes ficar白o intimados para, se desejarem, 

apresentar suas contrarraz6es, no prazo de tr6s dias, contado da data final do 

prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispens白veis 白  
defesa dos seus interesses 

§ 3 。 A aus白nda de manifesta9昌o imediata e motivada do licitante 
quanto 白  inten"o de recorrer, nos termos do disposto no caput, importar na 

decad6ncia desse direito, e o pregoeiro estar autorizado a adjudicar o objeto 

ao licitante declarado vencedor 

§ 4。 0 acoihimento do recurso importar na invalida"o apenas dos 

atos que n白o podem ser aproveitados 

CAFWULO X!i 

DA ADJUDICA9AO E DA HOMOLOGAいO 

Se9昌o I 

Autoridade competente 

Art. 43. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicar o objeto e homologar o 

procedimento licitatrio. nos termos do disposto no inciso V do caput do art. 12. 

Se9ao II 

Pregoeiro 

Art. 44. Na ausencia de recurso, caber自  ao pregoeiro adjudicar o 

objeto e encaminhar o processo devidamente instruido 白  autoridade superior e 

propor a homologa9ョo, nos termos do disposto no indso IX do caput do art. 16. 
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CAPITULO XIII 

DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITA9AO 

Erros ou falhas 

Art. 45. 0 pregoeiro poder, no julgamento da habilita"o e das 

propostas, sanar erros ou falhas que n白o alterem a subst白ncia das propostas, 

dos documentos e sua validade juridica, mediante decis白o fundamentada, 

registrada em ata e acessivel aos licitantes, o lhes atribuir validade e efic白cia 

para fins de habilita9白o e c!assifica9o 

Pargrafo" nico. Na hip6tese de necessidade de suspens目o da 

sess白o p白blica para a realiza9ao de dilig白ncias, com vistas ao saneamento de 

que trata o caput, a sess白o publica somente poder ser reiniciada mediante 

aviso prvio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de anteced6ncia, 

e a ocorrncia ser registrada em ata 

CAPITULO XIV 

DA CONTRATACAO 

Assinatura do contrato ou da ata do registro de pre9os 

Art. 46. Ap6s a homologa●o, o adjudcatrio ser convocado para 

assinar o contrato ou a ata de registro de preos no prazo estabelecido no 

edital 

§ 10 Na assinatura do contrato ou da ata de regstro de pre9os, ser 

exigida a comprova9白o das condi96es de habilita9言o consignadas no edital, 

que deverao ser mantidas pelo icitante duranta a vigencia do contrato ou da 

ata de registro de pre9os 

§ 2。  Na hip6tese do o vencedor da lcita9白o n白o comprovar as 

condi6es de habilita9白o consignadas no edital ou se recusar a assinar o 

contrato ou a 21& de rc-gi3tro de pre9os, outro licitante poder ser 

convocado'respeitada a ordem de classifica●o, para, ap6s a comprova9白o dos 
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requisitos para habihta●o, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negocia9ao, assinar o contrato ou a ata de registro 

de pre9os, sem prejuzo da aplica9ao das san"es de que trata o art. 47. 

§ 3 。 0 prazo de validade das propostas ser自  de sessenta dias, 

permitida a fixa9白o de prazo diverso no edital 

CAPITULO XV 

DA SA'i9AO 

Impedimento de licitar e contratar 

Art. 47. Ficar白  impedido de licitar e da contratar com o Municipio, 

pelo prazo de at' cinco anos, sem prejuizo das muftas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominag6es legais, garantido o direito 白  ampla defesa e 

contradit6rio, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta 

~ ー  n白o assinar o contrato ou a ata de registro da pre9os; 

I - n白o entregar a documenta弾o exigida no edital; 

川ー  apresentar documenta9白o falsa; 

IV - causar o atraso na execu,o do objeto; 

V - n白o mantiver a proposta; 

VI - falhar na execu9自o do contrato; 

VII - fraudar a execu"o do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inid6neo; 

IX - declarar informa加es falsas; 

X - cometer fraude fiscal 

§ 1 。 As san96es descritas no caput tamb白m se aplicam aos 

integrantes do cadastro de reserva, em preg白o para registro de pre9os que, 

convocados, n白o honrarem o compromisso assumdo sem justificativa ou com 

justificativa recusada pela administra9白o pロblica municipal 

§ 2 。 As san96es sero registradas e publicadas no Di白rio Oficial do 

Municipio de Po96es - BA. 

Praてa da Ba,idara かo2Barro Cer.Lt. CEP 45.2らシ〔にユ Poいas山A 
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CAPITULO XVI 

DA REVOGACAO E DA ANULA9AO 

Revoga9自o e anula9o 

Art. 48. A autoridade competente para homologar o procecBmento 

licitat6rio de que trata este decreto poder白  revog白-lo somente em raz白o do 

interesse p自blico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justiflcar a revoga9言o, e dever自  anul-lo por 

ilegalidade, de oficio ou por provoca"o de qualquer pessoa, por meio de ato 

escrito e fundamentado em que respeitar o contradit6rio e ampla defesa no 

白mbito administrativo 

Pargrafo' nico. Os lcitantes n言o lero direito 自  indeniza,o em 

decorrncia da anula9ao do procedimento licitat6rio, ressalvado o direito do 

contratado de boa-f ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do contrato 

CAPITULO XVII 

DO SISTEMA DE DISPENSA ELETR6NICA 

Aplica9自o 

Art. 49. 0 sistema de dispensa eletr6nica ser adotado nas 

seguintes hip6teses 

I - contrata9白o de servios comuns de engenharia, nos termos do 

disposto no inciso I do caput do art. 24 da Lei n。 8-666/1993; 

II ・  aquisi弾o de bens e contrata9きo d.c servi9os comuns, nos termos 

do disposto no inciso II do caput do art. 24 da Lei r.。  8.366/1993; 

川ー  aquisi 白o de bens e contrata9白o de servios comuns, incluidos 

os servi9os comuns de engenharia, nos termos do disposto no inciso 川  e 
seguintes do caput do art 24 cia Lei n3 8.666/93, quando cabivel 
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§ 1。 Ato posterior regulamentar白  o funcionamento do sistema de 

dispensa eletr6nica. 

§ 2 。 A obrigatoriedade da utiliza"o do sistema de dispensa 

eletrnica ocorrer白  a partir da data de publica9白o do ato de que trata o§ 10. 

§ 3。 Fica vedada a utiliza弾o do sistema de dispensa eletrnica nas 

hip6teses de que trata o art. 4. 

CAPITULO XVIII 

DISPOSI9OES FINAIS 

Se9'o I 

Orianta96es gerais 

Art. 50. Os hor白rios estabelecidos no edital, no aviso e durante a 

sess白o p自blica observarao o horario de Braslia, Distrito Federal, inclusive para 

contagem de tempo e registro no sistema eletrnico e na documenta"o 

relativa ao certame 

Art. 51. Os participantes de licita"o na modalidade de preg白o, na 

forma eletr6nica, t6m direito p"blico subjetivo 白  fiel observ自ncia do 

procedimento estabelecido neste decreto e qualquer interessado poder 

acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da intemet 

Art. 52. As propostas que contenham a descri"o do objeto, o valor 

e os documentos complementares estaro disponiveis na Internet, ap6s a 

homologa"o. 

Art. 53. Os arquivos e os registros digftais relativos ao processo 

licitat6rio permanecer白o 白  disposi,o dos 6 rg百cs de controle interno e externo. 
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Art. 54. A Secretaria Municipal de Administra9白o e Planejamento 

poder白  editar normas complementares ao disposto neste decreto e 

disponibilizar informa"es adicionais, em meio eletr6nico 

Se9'o II 

Vig'ncia 

Art. 55. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando as 

disposi6es em contrrio 

Registre-se. PubUqie-se. Cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Po"es - BA, 31 de maro de 2020. 

LEANDRO ARAUJO MASCARENIIAS 

Prefeito Municipa! 

en 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Prefeito. 
Para: Comiss豆o de Licita恒o. 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s 

analisar o pedido da Secretaria Municipal de Sade, ja consultado o Setor Contdbil e com base 

no parecer emitido pela Procuradoria Juridica que define o PREGAO na sua forma 

ELETRONICA como modalidade apropriada e para contrata o do objeto: fornecimento de 

teste de imunocromatografia (testes rpidos) para diagnstico da COVID-19, com cassetes e 

com separa9ao de detec9ao de anticorpos IgG e IgM,podendo ser utilizado em amostra de 

sangue, soro ou plasma, procedente de coelta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da 

Resolu9o RDC n。  36/2015. 

Autorizo a Comissao proceder a abertura do procedimento Legal de licitaao com base na 

legislaao vigente apontado no parecer jurdico Lei 10.520/2002, Lei n8.666/1993, Decreto n 

10.024/2020, Lei Complementar n 123/2006 Decreto Municipal no 141/2020, oriundo do 

processo administrativo n。  142/2020 e seus anexos. 

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2020. 

Leandro 'r 
P efei 

可o M scarenhas 
Muni ipal 

& PRUIITVRA fl MUNICPAL?ooes 
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PORTARIA N。  002/2020. 

De 02 de janeiro de 2020 

Designa o pregoeiro e membros da equipe de apoio, no 白  mbito 
coM、・n こ手D こ己 Vagコes -. EiA e d白 outras provid6ncias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribuiぐ6es legais e tendo em vista o disposto no Decreto 016 de 02 de janeiro 

de 2C'7 

RESOLVE: 

Art. 1". りesqnar o servicor JOAO PEDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

Chefe do Departamento de Licita96es e Contratos,6 rg白o vinculado 白  Secretaria 

Municipal de Administreco e Planejamento, para exercer as atribui6es de 

pregoeiro, no 白  mbito do Municipio de Po96es - BA 

。  nrgrafo 白  nico. Corn2 f'na?idade de auxi!iar o pregoeiro no desempenho 
das suas に  nりdes, cesg:ia-se eu'po ao apoio, composta pelos seguintes 

servidores 

~ Hlio Pereira Lima, matricula 4463; 

Iにく品こ(sIna Lma Santos Gornes, matricula 1804 

Ill - Celeste Meira Pereira, matricula 1659; 

IV - Marl"cia Teixeira Rocha, matricula 4775 

Art. 2。・  Ao servidor ora designado como pregoeiro s白o atribuidos todos os 

poderes para processar, de forma regular, as licita96es na modalidade de pregao, 

devendo, para tanto, se valer da equipe de apoio 

Pra9a da Bandei“・ n02・日・irro C・ntro・ P叫6“ーBahi・・ CEP 45.260.000・ Pじ峯6菅畿 
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Art. 3。・  Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria 

001/2019, assim corno todas as thsposi加es em contrrio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARA JO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra'a da Bandeira, n 02, Bairro Centro, Po9o・ー  Bahia, CEP 45.260-000. 	?OQS 
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撫  PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
ESTADO DA BAHIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.142/2020 

PREGAO ELETR NICO N。004/2020 

I - REGENCIA LEGAL; LEIS FEDERAIS N。(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N。  
123/2006, LEI COMPLEMENTAR N。  147/2014, DECRETO MUNICIPAL No 14 1/2020. PORTARIA 
MUNICIPAL N. 002/2020, DECRETO FEDERAL 10.024/19, Lei Federal n。  14.035/2020; Decreto 
Estadual n 19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n。 2.413/20; Portaria n 1.445/GMIMS. de 29 
de maio de 2020 E PELAS CONDIC9ES P REVISTAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 
MEDIANTE AS SEGUINTES CONDIOES. 

II- MODALIDADE: PREG O ELETR6NICO N。004/2020 

.Ill - PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 142/2020 

IV - ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE 

V - TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO -ITEM 

VI- REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECOUNITARIO 

VII・  FORMA DE FORNECIMENTO:IMEDIATA 

VIII - SESSAO PbBLICA: 

DATA: 
28/08/2020 
HORA: 10:00h 

8.1 -LOCAL:OPreaaoserrealizadoemsesson"blicaon-linenormeioderecursosdetecnologiada 
~ intormacao~INIEKNEJ ,atravesclositewww.licitacoes-e.com.brouwww. bb.com.Dr,acessancloolinl( 

deLlUl I A UtS,laentiIlcaclor,mealantealnser9aoemomtoramentooeaaaosgeraaosoutranslerlclos para o 
aplicativo "licitaao-e", constante da pgina eletr6nica do Banco do Brasil. A Sess豆o seth conduzida 
pelo Pregoeiro Jo豆o Pedro Ribeiro do Nasciinentocom o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos 
termos da Portaria Municipal if Portaria N。  002/2020, de 02 de janeiro de2020. 

8.2 -Endere,oparaenviodadocumenta恒o(PropostadePre'oseHabilita9'o):Local:www.licitacoes- 
e.com.br  

Acolhimento das propostas de pre9os: ate as 08h:3omin do dia 26/08/2020 (horrio de Brasilia). 

Abertura das propostas:A s O9hOOmin do dia 28/08/2020. 

Data da disputa de pre9os: 28/08/2020 HORARIO: lOhOOmin (horrio de Brasilia). 

Local: www.licitacoes・e.com.br. 

Pregoeiro: Joao Pedro Ribeiro do Nascimento  

E-mail: licitapmp2o 1 7@gmail.com  
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Tempo Normal de Disputa de cada ITEM: O tempo normal de disputa acontecer 
confonne discricionariedade do Pregoeiro, acrescido do tempo aleat6rio, determinado pelo 
sistema (tempo rand6mico). 

IX -OBJETO: 

9.1 .ConstituiobjetodestaLicita9ao,Contrataaodeempresaparafornecimento 	de 	teste 	de 
imunocromatografia (testes rpidos) para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com 
separaao de detec9ao de anticorpos IgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro 
ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu9ao 
RDC ri.0 36/20 15 em atendimento a Secretaria Municipal de Sade deste Municipio,conforme 
especifica6es constantes nos Anexos deste Edital. 

	

S 	9.2 - As empresas interessadas, poderao se candidatar, na Licitacao objeto deste Edital, a Prestaco 

	

ー 	aos servi9os constantes ao Anexol. 

93 ・OsquantitativostotaisexpressosnoAnexol,desteedital,soestimativoserepresentamaprevisao das 
Secretariasrequisitantes. 

9.4 - A existencia de pre9os registrados nao obriga a Sade a firmar as contrata6es que deles 
podero advir, ficando facultada a utilizaao de outros meios, respeitada a legisla 百o relativas s 
licita6es, sendo assegurado ao beneficirio do registro a preferncia de contrataao em igualdade 
de condi96es. 

X - FUNDAMENTOLEGAL 

10.1 -ApresenteLicitaaoserregidapelaConstitui9aoFederal,normasgeraisLEISFEDERAISN。(S) 
10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR N。  123/2006, LEI COMPLEMENTAR N 
147/2014, 
PortariaN003/20 I 8.PortariaMunicinalN . 。002/2020.DecretoFederal 10.024/I 9.edemaisnormaseredac6es 

. 

	

	aplicaveis・  Dem como as ciausuias, conai9oes e anexos oeste tanai, apncanoo-se・  
subsidiariamente, os Principios de Direito Phblico, suplementados pelos preceitos de 
DireitoPrivado. 

10.2 - As propostas deverao obedecer a s especifica96es deste instrumento convocatrio e anexos, 
que dele fazem parteintegrante. 

XI- DA CONDICAO DEPARTICIPACAO 

11.1 -PoderoparticipardocertameosinteressadospreviamentecredenciadosperanteoBancooBrasil 
(www.bb.com.br),queatenderematodasasexigenciasdehabilitaaocontidasnesteeditaleseusanexos e, 
que pei'ten9am ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que atendam aos requisitos de 
habilitaao previstos neste Edital e seusAnexos. 

11.2 ・  Nao serao admitidas empresas em cons6rcio nem as que estejam suspensas temporariamente 
de participar e de licitar com a Sade Publica ou, ainda, as declaradas inidneas, na forma dos 
incisos lie III do art. 186 da Lei Estadual n9.433/OS ou da Lei Federal n8.666/93. 

11.3 - E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou 
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condi9ao, celebrar contratos com a Saude direta ou indireta, por si ou como representante de 
terceiro,sob pena de nulidade, ressalvadas as exce96es legais, conforme Lei n 10.520/02, Lei 
Estadual no9.433/05 e Lei no8.666/93. 

11.4 -C6piadesteEditaleseusanexosestaroapartirdadatadapublicaaodeseuresumoemDi自rioOfieial do 
Municipio 	- 	httix//www.pocoes. ba.io.orq.br/transparencia/IicitacoesNovo 	e 
http://www.transparencja. oocoes.baaov.br/transoarencialdiarioa  disposi9ao dos interessados, os quais 
podero 	 obt- 
loj untoaDivisaodeLicita9aoeContratosounaDivisodeComprasnasededestaPrefeituradesegjindaasex 
tadas8:3Oas I 2:Oohenositewww. Iicitacoes-e.com.br.Outrasinforma96essobrealicita9aosero prestadas pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio na Divis百o de Licita6es e Contratos, nos mesmos locais e horrios, pelo(s) 
Telefone:(77) 9.9922-1943. 

XII -CREDENCIAMENTO 

12.1 - O credenciamento do LICITANTE ser自  realizado pela Secretaria da Sade, atrav's do 
BancodoBrasil,noprazom 自ximodeatdo3 (trs)diasteisap6saformalizaaodopedidoedaentrega 	da 
documenta onecess自ria; 

12.2 - O credenciamento dar-se-自  pela atribui9ao de chave de identificaao e senha pessoal 
intransferveis, com validade de 01 (um) ano para acesso a s Licita96es-e (www.licitacoes- 
e.com.br) e funcionara como assinatura eletrnica, implicando em responsabilidade legal e na 
presun9ao de sua capacidade para a realizaao das transa96es inerentes a este prego eletrnico, 
validando todos os atos praticados; 

12.3 - Os interessados devero credenciar representantes, mediante a apresenta 巨o de procura9o 
por instrumento pbblico ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do 
outorgado, 
atribuindopoderesparaformularlancesdepre9osepraticartodososdemaisatoseopera6esnosistema; 

12.4 - Em sendo s6cio, proprietrio, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, dever 
apresentar c6pia do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidaao, acompanhado de RG e 
CPF 
dorepresentantelegal,noqualestejamexpressosseuspoderesparaexereerdireitoseassumirobriga6es 
em decorrncia de talinvestidura; 

12.5 - Caber自  ao fornecedor acompanhar as opera6es no sistema eletrnico durante a sesso 
pblicado pregao, ficando respons自vel pelo 6 nus decorrente da perth de neg6cios diante da 
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de suadesconexao; 

12.6 - Informa6es complementares sobre credenciamento poderao ser obtidas pelo telefone 0800 
729 0500 ou pelo e・mail:Iicita6es@bb.com.br.  

XIII - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULA叫O 
DOS LANCES 

13.1 -Antesdeenviarapropostacomercialemformulrioeletr6nico,oLlClTANTEdevermanifestar em 
campo pr6prio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento s 
exigencias de habilitaao e demais condi96es previstas neste Edital. 
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13.2 - As propostas comerciais deverao ser enviadas atrav6s do site: www.licitacoes-e・com・br 
mediante a op叫o "Acesso Identificado", no sistema eletrnico do Banco do Brasil, obedecendo 
adata e horrios estabelecidos no item VIII doEdital. 

13.3 ・  A proposta ofertada devera conter especifica6es e caracteristicas detalhadas dos 
produtos/servi9os cotados, bem como, a garantia e outros elementos que de forma inequvoca os 
identifiquem, em consonancia com o conteudo do Anexo lix ・  Termo deReferncia. 

13.4 一  ApartirdohorrioprevistonoEdita1(VIII),terinicioasessaopbIicadopregaoeletr6nico,com 	a 
abertura e divulgaao das propostas de pre9os recebidas e em conson合ncia com as especifica6es e 
condi96es detalhadas pelo edital, passando o Pregoeiro a avaliar a sua aceitabilidade, sendo 
posteriormente classificadas para a etapa delances. 

13.5 - Ap6s a classificaao das propostas, o Pregoeiro far a divulga9ao no sistema eletrnico, 
convocando os proponentes para apresentaremlances. 

13.6 ・Seraodesclassificadasaspropostasquenoatenderemascondi96eseexigenciaSdesteEditale/0U, 
consignarem pre9os inexequiveis ou superfaturados para a Sade, assim considerados aqueles 
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execu9o do objeto docontrato. 

13.7 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores devero estar conectados ao 
sistema para participar da sessao de lances. A cada lance ofertado o participante ser 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horrio de registro evalor. 

13.8 - Iniciada a sessao publica do pregao eletrnico, nao caber desistencia daproposta. 

13.9 ・  Nao se considerar qualquer oferta de vantagem nao prevista nesteEdital. 

13.10 - Os LICITANTES poderao oferecer lances sucessivos, observado o horrio estabelecido e 
as condi96es de aceitaao. 

13.11 - O sistema rejeitar automaticamente os lances cujos valores forem superiores ao d ltimo lance 
registrado. 

13.12 - Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi 
recebido e registrado em primeirolugar. 

13.13 - A desistencia em apresentar lance, implicar a exclusao do LICITANTE nesta etapa e na 
manuten9ao do' ltimo pre9o apresentado pelo LICITANTE, para efeito da classifica きofinal. 

13.14 - Ap6s este ato, sera encerada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente 
pelo critrio de menor pre9olTEM. 

13.15 - Durante o transcurso da sessao, os LICITANTES sero informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado, vedada a identificaao do detentor do 
lance, bem como dos demaisparticipantes. 

13.16 - No caso de desconexao do Pregoeiro com o site www.licitacoes-e.com.br  no decorrer da 

etapa 
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competitivadoprego,epermanecendoosistemaacessivelaosLlClTANTES,aetapatercontinuidade 
paraarecep9aodelances,devendooPregoeiro,assimqueforpossivel,retomarsuaatuaaonocertame, sem 
prejuizo dos atosrealizados. 

13.16.1 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sess各o do 
pregao eletr6nico sera suspensa e ter reinicio somente ap6s 30 (trinta) minutos 
dacomunicaao eletrnica expressa aos participantes, encaminhada atrav6s de mensagem em 
formulrio prprio do site licita6es-e, divulgando data e hora da reabertura dasessao. 

13.17 -Quandoadesconexaopersistirportemposuperiora2(duas)horas,asessaodopregoeletrnico 
ser suspensa e somente ter自  reinicio no dia e hor自rio previamente fixado no site 
www.licitacoese.com.br. 

13.18 - A etapa de lances sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 
emitido pelo sistema eletr6nico, ap6s o que transcorrer perodo de at 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado tambdm pelo sistema eletr6nico, findo o qual, seth automaticamente 
encerrada arecep9ao 
de lances. 

13.19 ・  Alternativamente ao disposto no item anterior, poder o Pregoeiro, mediante justificativa 
devidamente registrada em ata, antecipar o encerramento da sessらo de disputa do tempo normal, 
desde que transcorrido o tempo minimo de 50% do previsto inicialmente no edital para a sessきo de 
lances, mediante o encaminhamento de aviso automtico de fechamento iminente dos lances e 
subsequente transcurso do prazo de 01 (um) segundo ate 30 (trinta) minutos, findo o qual ser 
encerrada a recep9ao de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poder 
encaminhar 	 pelo 	 sistema 
e letr6nic oco ntrapro po stadiretame nteao p ropo nente quete nhaapresentadoo lancedemenorpre9 o ,para 
que seja obtido pre9o melhor, bem como decidir sobre suaaceitaao. 

13.20 - O sistema informar a proposta de menor pre9o imediatamente ap6s o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, ap6s negociaao e decisao pelo Pregoeiro acerca da 
aceitaao do lance de menorvalor. 

13.21 - Caso no sejam apresentados lances, ser verificada a conformidade entre a proposta de 
menor pre9o e o valor estimado para acontrataao. 

13.22 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa ser feita ap6s a 
sess豆o de licita弾o, onde ser豆o obedecidos os seguinteserit'rios: 

13.22.1 - Os valores readequados dos itens de cada ITEM conforme item 13.22, dever 
respeitar o percentual de redu9ao ofertado pela licitante durante a etapa de lances de 
cadaITEM; 
13.22.2 -Osubitem 13.22.1 podersofrervaria9aodeo I %(umporcento)paramaisouparamenos 
dovalorreduzido,porm,nenhumitemdolTEMpoderterpre9osuperioraodapropostainicial,nem 
poder, a empresa vencedora aplicar o valor da redu9ao em apenas alguns dos itens do ITEM 
em detrimento deoutros. 

13.22.2 - A proposta escrita readequada do vencedor poder ser menor do que o ofertado para o 
um melhor ajustamento dos valores unitrios e totais dos itens de cada ITEM. Mas no poder ser 
maior do que o lance vencedor do ITEM. 
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XIV ・  DA PROPOSTA DEPRECOS 

14.1 ・  O licitante vencedor dever apresentar proposta por escrito, confonne modelo Anexo I do 
Edital, com a documenta9ao de habilita9ao de que trata oedital. 

14.1.1 - A proposta dever ser apresentada em uma via original, em papel timbrado da empresa 
licitante, devendo conter os dados da proponente (razo social, endere9o, CNPJ/MF, banco, 
agencia 
econtacorrente,correioeletrnicoetc.),impressasememendasourasuraseredigidacomclarezaem 
lingua portuguesa, datada e devidamente assinada por seu representante legal, em envelope 
lacrado. (Modelo de Proposta sugerido no Mexo I). 

● 14.1.2 - A Comissao recomenda aos licitantes que faam constar de suas propostas nome e 
qualifica頭o da pessoa com poderes para assinar contratos com oMunicipio. 

14.1.3 -E de inteira responsabilidade do Licitante o pre9o e demais condi96es apresentadas, 
salvo se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, o que 
ser registrado em Ata, devendo o item ser desconsiderado daproposta. 

14.1.4 -QuandoapropostaeanexosconstantesdoEditalforemassinadosporprocuradorlegalmente 
constituido,osdocumentosdeveroestaracompanhadosdeRGeCPFdooutorgado,bemcomodooutor 
gante. 

14.1.5 - A Proposta de Pre9os da empresa arrematante e os Documentos de Habilita o devero 
ser encaminhadosaoendere9oeletrnicolicitaprnp2O 1 7@gmai1.comnoprazom自ximode02(duas) 
horas, contadas a partir do encenamento da sessao de disputa, com pre9os atualizados, em 
conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo os documentos originais ou 
c6pias autenticadas serem postados, no prazo de at 02 (dois) dias teis ao Setor de Licita96es e 
Contratos no pr6dio desta Prefeitura, sito a Rua Italia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba - CEP: 

~ 	45.260-000. 	 na 	 cidade 
~ 	dePo 9 6es,Bahia.Obs. :AfaltadecomprovafdodepostagemdaPropostadePreoscomosvalores 

finais e documentos de habilitafdo orな加aic 碑●ias no prazo de 02 (dois) dias血eis, constit扉  
automtica desciassひica"o da proposta de prefos e da empresa do certame, devendo a Sadde 
convocar as licitantes classひicadas nasequncia. 

14.1.6 - A proposta de pre9o dever conter oferta firme e precisa, sem alternativas de pre9os ou 
qualquer outra condi9ao que induza o julgamento a ter mais de um resultado, bem como conter 
os pre9osunitrioetotal,expressosemmoedanacional,comatduascasasdecimaisap5savirgula,em 
algarismos e porextenso. 

14.1.7 - A proposta dever ter prazo de validade de 60 (sessenta)dias 

14.1.8 ・  Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitaao tenha sido 
homologada e adjudicada, esta fica automaticamenteprorrogada. 

14.1.9 - Em nenhuma hip6tese poder自  ser alterado o conteudo da proposta apresentada, seja com 
relaao a prazo e especifica96es do produto/servi9o ofertado ou qualquer condi9ao que importe 
modificaao dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas altera6es destinadas a sanar 
evidentes erros formais, ou nos casos previstos nesteedital. 
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14.1.10 ・  E vedado a empresa licitante retirar a sua proposta ap6s a abertura da sessao do presente 
Pregao. 

14.1.11 - Iniciada a sessao p丘blica do pregao eletrnico, no cabe desistncia da proposta, salvo 
por motivo de oferta de propostas ou lances equivocados e de valorinexequivel. 

14.1.12 - Nao se considerar como critdrio de classifica9ao e nem de desempate das propostas 
qualquer oferta de vantagem no prevista nesteedital. 

14.1.13 -Aspropostasapresentadasemdesacordocomascondi96eseespecifica6esconstantesdesta 
Licitaao e ainda as que apresentem pre9os simb6licos, irris6rios ou excessivos, incompatveis 
com os pre9os de mercado, conforme a discricionariedade do Pregoeiro serdesclassificada. 

14.1.14 ・  Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado s sero aceitas 
mediante apresentaao de composi9ao de custos, no prazo improrrog'vel de 24h ou, se for o 
caso, declaraao da empresa assumindo e reafirmando o pre9o proposto, comprometendo-se a 
executar o fornecimento/servi9o, sem prejuzo das san6es cabiveis em caso de mpresta o. 

14.1.15 - Sero rejeitadas as propostasque: 

14.1.15.1. Sejam incompletas, isto' , no contenham informa6es suficientes que permitam 
a perfeita identificaao do material/servi9olicitado; 

14.1.15.2. Contiverem qualquer limitaao ou condi9o substancialmente contrastante como 
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequiveis, por decisao do Pregoeiro. 

14.1.16. Em caso de divergencia entre os valores unit自rios e totais, sero considerados os 
primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso, ser considerado este ltimo. 

14.1.17 - Devero estar incluidas nos pre9os propostos todas e quaisquer despesas necess白rias 
para o objeto desta licitaao, tais como: impostos, tributos, encargos e contribui96es sociais, 
fiscais, parafiscais, fretes, seguros de transporte e demais despesas inerentes, devendo o pre9o 
ofertado corresponder, rigorosamente a s especifica6es do objeto licitado. 

14.1.18 ・  O Pregoeiro poder', caso julgue necessrio, solicitar esclarecimentos adicionais sobre 
a composi9ao dos pre9ospropostos. 

14.2 - O crit'rio de julgamento ser o de MENOR PRECO ITEM, observados os prazos para 
fornecimento/presta o, as especifica6es t6cnicas, parmetros minimos de desempenho e 
qualidade e demais condi96es definidas nesteEdital. 

14.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poder自  encaminhar pelo sistema eletr6nico, 
contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado a melhor proposta ou lance de 
menor valor para negocia9o, decisao eaceita o. 

14.4 - Se a oferta nao for aceit白vel ou se o proponente no atender s exigencias do Edital, o 
Pregoeiro 
examinarasofertassubsequentes,naordemdeclassifica9ao,ataapuraaodeumapropostaqueatenda a 
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todas as exigencias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado definido 
no objeto desteEdital. 

14.5 -flavendoapenasumaoferta,estapoderaseraceita,desdequeatendaatodasascondi96esdoEdital e 
seu pre9o seja compativel com o valor estimado para a contrataao e dentro da realidade 
domercado. 

14.6 - Sendo aceitvel a oferta, ser自  verificado, pelo Pregoeiro, o atendimento das condi96es 
habilitatrias do LICITANTE que a tiver formulado, conforme exigencias previstas nesteEdital. 

14.7 - Constatado o atendimento pleno a s exigencias editalicias, ser declarado o proponente 
vencedor, sendo- lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior 
homologa 豆o do resultado pela AutoridadeSuperior. 

14.8 ・Seraodesclassificadasaspropostasquenaoatenderemascondi96eseexigenciasdesteEditale/ou, 
consignarem pre9os inexequiveis ou superfaturados para a Sade, assim considerados aqueles 
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execu9百o do objeto docontrato. 

14.9 - Da sesso, o sistema gerar Ata Circunstanciada, na qual estaro registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrencias relevantes, e estar' disponivel para consulta no site: 
www.licitacoese.com.br. 

14.10 -Ospre9osoferecidosseroirreajust自veis,podendoserrevisadosnostermosdoart.65 ,inc.II,"d", 
daLei8 .666/93 ,esomenteap6s 1 2(doze)mesescontadosdadatadapropostadepre9os,exclusivamente 
medianteprovadaeleva oextraordinriadosencargos,suficientesainviabilizaraexecu'odoajustado, 
sendo que meras flutua6es de pre9osdos produtos licitados e/oudos quais sejam derivados, dentro 
do perodo minimo de reajuste, sem qualquer contexto de desajuste drstico e generalizado do 
cenrio econ6mico, constituem a a lea ordinria e nao se enquadram na hip6tese do artigo acima 
citado, uma vez 
queavariaaodopre9odegenerosalimenticiosehortifrutigranjeirosnaosemostraimprevisivel,nemde 
consequencia incalculdvel, devendo ser levada em considera9o quando dos pre9os ofertados. 

14.11 - Marca dever ser informada, no Formulrio da Proposta, modelo Anexo I, desteEdital. 

XV - DAS CONDIOES PARAHABILITACAO 

15.1 ・  Todos os documentos exigidos deverao ter sido expedidos por autoridades ou 6 rgo 
competente 
dodomiciliodalicitante,podendoserapresentadosemoriginal,emfotoc6piaautenticada,empublicaao 
na imprensa oficial ou em c6pias simples, desde que acompanhadas pelo original, as quais sero 
conferidas e autenticadas, pela Comissao de Licitaao. N百o sero aceitas fotoc6pias extraidas por 
processo de facsImile. Os documentos exigidos devero preferencialmente ser relacionados, 
separados, colecionados e numerados na ordem estabelecida neste edital. Obs.: O 
prnecedorゆroponente 	 deve 	 ter 
condi戸odecumprirnoprazoO2(duaりhorascontadasapartirdoencerramentodasessdodedisputa, α 
exigncia de encaminhar ao endereco eletrnico licitapmp2ol 7@.maiL com com todos os 
documentos mencionados no item XV desteeditaL 

15.1.1 - Documenta恒o Juridica: Ser 	comprovada mediante a apresenta'o dos 
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seguintesdocumentos: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou c'dula de identidade em se tratando 
de pessoafisica); 

b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 
se tratando de sociedadescomerciais; 

c) Documentosdeelei9aodosatuaisadministradores,tratando-sedesociedadespora6es, 
acompanhados da documenta9o mencionada na alinea "b" deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartrio de Registros Civis de Pessoas 
Jurdicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria emexercicio; 

e) Decretodeautorizaaoeatoderegistroouautorizaaoparafuncionamentoexpedidopelo6rgo 
competente,tratando-sedecooperativa,nostermosdeartigo 1 O7daLeiFederalN。5 .764,de 16 de 
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em f 」ncionamento no pas, quando a 
atividade assim oexigir; 

t) Certificado da Condi9ao de Microempreendedor Individual-MET, emitido pela Receita 
Federal do Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedorindividual-MET. 

15.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Ser comprovada mediante a apresenta 百o dos 
seguintes documentos: 

a) Prova de inscri車o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministrio da Fazenda 
(CNPJ)ou 
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF); 

b) Provadelnscri'onoCadastrodeContribuintesEstaduale/ouMunicipal,relativosedeou ao 
domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do 
certame; 

e) Prova de regularidade de d'bito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando 
for o caso, da sede ou do domicilio da licitante ou outra prova equivalente, na forma dalei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicilio ou sede da empresa, 
mediante Certid'o Conjunta de D'bitos Relativos a Tributos Federais e A Dvida Ativa 
da Uni喜o expedida pela Secretaria da Receita; 

e) Prova de regularidade de d'bito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o 
Fundo de Garantia, (FGTS), a Secretaria da ReceitaFederal; 

I) Prova de inexistncia de ddbitos inadimplidos perante a Justi9a do Trabalho, mediante a 
apre sentaa o d e 
Certid'o Negativa dc D'bitos Trabalhistas 
(CNDT). OBSERVACOES: 

1) Portaria MF n。  358 de 05/09/2014 ・  Disp6e sobre a prova de regularidade fiscal 
perante a Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certides que 
fazem provam de Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive 
Contribui96es Previdencirias, tanto no 合  mbito da Receita Federal quanto no a mbito da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, sero unificadas em um li nico documento. A 
unifica9ao das Certid6es Negativas est prevista na Portariaacima; 

2) Deve-se prestar aten9ao que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar 
comprovar a regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma 丘  nica 
certido emitida a partir dessa data OU, se possuir uma Certidao Previdenciria e uma 
outra dos demais tributos, emitidas ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, 
poder自  apresenta-las, pois continuaro vdlidas dentro do perodo de vigncia nelas 
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indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas vlida, ter' que emitir a nova 
CERTIDAO UNIFICADA. 

3) As certid6es devero ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso 
no conste prazo de validade no corpo da certidao, considerar-se-a o prazo de 90 
(noventa) dias da data deemisso. 

4) Ascertid6esextraidasdaWebsomenteterovalidadeseconfirmadasuaautenticidadepelo 
Pregoeiro ou membro de equipe deapoio. 

15.1.3 - Qualifica''o Econ6mico: Ser自  comprovada mediante a apresentaao dos 
seguintesdocumentos: 

a)  
b)  

CertidaonegativadeFalnciaouConcordata,expedidapelodistribuidordasededapessoajurdica. 
Balanco Patrimonial e Demonstra6es Cont自beis do" ltimo exercicio social, ja exigveis e 
apresentadosnafonnadalei,devidamentelan9adosnolivrodi自rioregistradonaJuntaComercial 
do domicilio ou sede da empresa, que comprovem a situaao financeira desta, vedada a sua 
substitui9ao por balancetes ou balanos provis6rios, podendo ser atualizado por i ndices 
oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trs) meses da data da apresenta 貢o da proposta. 
O licitante apresentar, conforme o caso, publicaao do balan9o ou c6pia reprogr自fiea das 
pginas do livro dirio onde foram transcritos o balano e a demonstraao de resultado, 
com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na JuntaComercial. 
b.1) Para balan9o escriturado pelo Sistema Publico de Escrituraao Digital-SPED o mesmo 
dever estar acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento, Recibo de Entrega de 
Livro Digital e Recibo de Entrega da Escritura9ao (FCONT) encaminhada a RFB. 

15.1.4 - Qualificaf豆o T'cnica - Sera comprovada atraves da apresentaao dos seguintesdocumentos: 

a) Comprova戸o de aptidao do desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licita o, atrav's da apresentaao de 
pelo menos 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa juridica de direito pblico ouprivado; 

b) AlvarSanit白rio,emitidapelavigilnciasanitriaMunicipalouEstadualdodomiciliodasededa 
empresa, com base no artigo 2。  da Lei6.360176. 

c) Comprovaao de Registro do produto na ANVISA - Ag己ncia Nacional de Vigil含ncia 
Sanit自ria. 

15.1.5 - Declara，血o de Prote‘豆o ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do 
art. 7。  da Constitui戸o Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n 
9.433/05, 	 de 
quenoempregamenorde I 8anosemtrabalhonoturno,perigosoouinsalubreenaoempregamenorde 
16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condi9ao de aprendiz, 
conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital. 

15.1.6 - Declara‘議o assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, 
de que o licitante n百o se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer 
entidade integrante da Sade P丘blica Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que 
cumpridora de todas as exigencias legais impostas pela legislajo vig旦nte e por zgきos 
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regulamentadores, independente de exigncia desteEdital. 

XVI- DOS RECURSOS EIMPUGNACOES 

16.1 - At 03 (trs) dias u teis antes da data fixada para abertura da licitaao, qualquer pessoa 
poder自  encaminhar pedidos de impugnaao ao ato convocatrio doPreg百o. 

16.1.1 - Qualquer pessoa poder自  solicitar esclarecimentos acerca do ato convocat6rio do 
Pregao, que dever ser encaminhado por escrito em aten9ao doPregoeiro. 

16.1.2 - Acolhida a peti9ao contra o ato convocatrio, sera designada nova data para realiza o 
do certame. 

16.2 ・  Declarado o vencedor, ao final da sessao, qualquer licitante poder manifestar, 
motivadamente, 	 a 
inten9aoderecorrerdadecisaodoPregoeiro,atravsdoregistrodasintesedassuasraz6esemata,sendo que 
a falta de manifestaao imediata e motivada implicar a decadencia do direito de recurso e, 
consequentemente, a adjudicaao do objeto da licitaao ao licitante vencedor peloPregoeiro. 

16.3 - Manifestada a inten9ao de recorrer, ser concedido o prazo de 03 (trs) dias teis paraa 
apresentaao das raz6es do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentarem contra-raz6es, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem ter自  inicio no primeiro dia 
"til subsequente ao do tdrmino do prazo dorecorrente. 

16.4 -Oexame,ainstru9aoeoencaminhamentodosrecursosaautoridadesuperiordo6rgoouentidade 
promotora da licita o, ser realizado pelo Pregoeiro no prazo de at 03 (trs) diasuteis. 

16.5 -Oacolhimentodorecursoimportarainvalidaaoapenasdosatosinsuscetiveisdeaproveitamento. 

16.6 - A autoridade superior do Orgao promotor do Pregao ter o prazo de ate 02 (dois) dias teis 
para decidir sobre orecurso. 

16.7 - A decis百o do(s) recursos interpostos serao divulgados exclusivamente no Site do Di自rio 
Oficial do Municipio http://www.nocoes.ba.io.org.br/,  passando a valer para todos os efeitos 良  partir 
da data da publica9ao. 

XVII ・  DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO 

17.1 - Nao havendo manifesta9ao de recurso, o Pregoeiro adjudicar自  o objeto da licitaaoa 
empresa vencedora para posterior homologa9ao do resultado pela autoridadesuperior. 

17.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade superior adjudicar自  o objeto licitado a licitante vencedora, 
homologando, em seguida, o procedimentolicitat6rio. 
17.3 - A Homologa9ao e a Adjudica9ao do objeto desta licita9ao no implicar自  direito contrataao. 

XVIII- MANUTENCAO DAS CONDIOES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E 
REVISAO 
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21.1 - Durante a vigencia da Ata, os pre9os registrados permanecero fixos eirreajust自veis. 

211.1 - Os pre9os somente podero ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de 
ocorrencia, 
devidamentedemonstrada,dasitua aoprevistanaal inea"d"doincisoljdoart.65daLein。8.666/93, 
bem como no caso de o pre9o registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasi百o em 
que ofornecedordobemserconvocadovisandoanegociaaoparaaredu9aodepre9osesiiandequaao 
aomercado,deacordocomasdisposi96es contidasnoart. 17 doDecretoMunicipalnO 1 O,de I 4de 
Maro de2013. 

XIX - DAS OBRIGACOES DASPARTES 

22.1 - DOS LICITANTE(S)REGISTRADO(S) 

22.1.1 ・  Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicaao necess自rios ao 
fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe sao confiados, e aindaa: 

a) Assinar ocontratos; 
b) Tomar todas as providencias necessrias para o fiel cumprimento das disposi96es contidas 

no Tenno de Referncia, do Edital e docontrato; 
c) Entregar os bens no(s) prazo(s) m自ximo(s) determinado(s) no Tenno de Referncia ー  

Anexo I, deste Edital; 

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, as partes do objeto 
deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vicios, defeitos, ou incorre96es 
resultantes dos produtosempregados; 

e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros, 
em razao de aao ou omissao dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras comina6es contratuais ou legais a que estiversujeita; 

1) Nao efetuar, sob nenhum pretexto, a transferencia de responsabilidade para outros, sejam 
fabricantes, representantes, concessionrias outecnicos; 

g) Manter-se durante toda a execu95o do objeto da presente licitaao, em compatibilidade com 
as obriga6es assumidas, todas as condi96es de habilitaao e qualifica9ao exigidas no 
Edital eseus Anexos; 

Ii) Informar a Prefeitura a ocorrncia de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na 
regularidade dofornecimento. 

22.2 - DASAUDE 

22.2.1 - Compete ' Prefeitura: 

A prtica de todos os atos de controle e Sade doContrato; 
Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar oContrato; 
GerenciaroContrato,providenciandoaindicaao,semprequesolicitado,dos釦rnecedores,para 
atendimento s necessidades da Sade, obedecendo a ordem de classificaao e os 
quantitativos de contrata9aodefinidos; 
Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegocia96es dos pre9osregistrados; 
Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no Contrato; 
Proporcionar, todas as facilidades indispens自veis a boa execu9o do(s)fornecimento(s); 
Indicar o GESTOR DOCONTRATO. 

g) 

a)  
b)  
c)  

d)  
り  
D 
g) 
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XX - CONDICOES DE ENTREGA EPAGAMENTO 

23.1 - O fornecimento dos produtos dever ser efetuado na sede do Municipio de Po96es-Ba, ou 
em outra localidade, conforme especificado no Anexo I do Edital, de forma parcelada, de acordo 
com a necessidade da Sade Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisi9o 
emitida pela Divisao de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridadesuperior. 

23.2 -OsquantitativostotaisexpressosnoAnexol,saoestimadoserepresentaaprevis百odasSecretarias 
requisitantes, e serao solicitados conforme necessidadedesta. 

23.3 ・  O pagamento ser atrav6s da apresenta9o da Nota FiscallFatura no minimo duas vias 
efetuado e ap6s atestado de recebimento da seguinteforma: 

S 23.4 ・  As notas fiscais ou faturas devero ser apresentadas no minimo em 02 (duas)vias. 

- O pagamento ser em ate 30 (trinta) dias, ap6s atestado a entrega do material. 

23.5 - As despesas dos produtos acima sero cobertas por recursos financeirosoriundos: 

Dota頭o Orfament'ria: 
Org豆o: 4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 
UO: 030700一SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 
030701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCOES. 
Projeto/atividade: 10.122.09.2.068 ENFRENTAMENTO DA EMERGNCIA EM SAjDE 

COVID-19. 
Elemento de Despesa: 
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DECONSUMO. 
Fonte: 14一  TRANFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. 

' 	XXI - DAS OBRIGA ES DACONTRATADA

a) A CONTRATADA dever apresentar as Notas Fiscais I Faturas em no mnimo em 02 
(duas) vias, e sero separadas conforme Ordens de Fornecimento/Servi9os emitidas pela 
Secretaria respons自vel pelo objeto deste Edital, em at6 05 (cinco) dias teis antes da data 
dopagamento; 

b) A CONTRATADA dever indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os 
representantes legais e tecnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto 
CONTRATANTE, a gesto contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obriga6es 
legais e tcnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligaao entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer substitui9ao do gestor contratual, a 
CONTRATADA dever comunicar o fato por escrito え  CONTRATANTE, com 
antecedencia minima de 03 (tres) diascorridos; 

c) A CONTRATADA ser legal e financeiramente respons自vel por todas as obriga6es e 
compromissos contraidos com terceiros, para a execu9ao deste Contrato, bem como, pelos 
eventuaisencargostrabalhistas,previdencidrios,fiscais,securit自rios,comerciaiseoutrosafins,a 
eles nao se vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao 
desolidariedade; 

d) ACONTR.ATADAassumeinteiraresponsabilidadepelosdanosouprejuizoscausadosa 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligAncias imp ・rcjn ou 
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imprudencia, na execu9ao do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou 
empregados, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizaao ou 
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos; 

e) ACONTRATADAassumir'aresponsabilidadetotalpelofornecimentoeexecu9odosservi9os, 
objeto deste Edital, bem como tamb6m dos eventualmente executados por 
seussubcontratados; 

1) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer servi9o condenado pela 
Fiscaliza叫o da CONTRATANTE, ap6s a devida defesa, em tempo h'bil, sem prejuizo do 
prazo fina I. 

A CONTRATADA ainda dever: 

a) Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execu9o do Contrato, no excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalizaao ou acompanhamento pelaContratante; 

i) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento 
dos produtosobj etodalicitaao,mesmoqueparaissooutrasolu9onaoprevistaneste,tenhaqueser 
apresentada, para aprova9ao e implementaao, sem 6 nus adicionais para aContratante; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, 
incidncias fiscais e contribui96es de qualquer natureza ou espdcie, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, salrios e quaisquer outros encargos necessrios a perfeita 
execu9ao do objeto destalicitaao; 

d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e servi9os 
disponibilizados nos F6runs, ficando estabelecido que a Contratante nao responde solid自ria 
ou subsidiariamente por esses pagamentos, que sao de u nica e inteira responsabilidade da 
empresa contratada; 

e) S6divulgarinforma96esacercadofornecimentodosprodutos,objetodestalicitaao,queenvolva 
o nome da Contratante, mediante sua pr6via e expressaautorizaao. 

I) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a Contratada, independentemente desolicitaao; 

g)Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e 
responsabilizar- se por todos os prejuizos decorrentes de infra6es a que houver dadocausa; 

h) Administrar e executar todos os contratos, tacitos ou expressos, firmados com terceiros, 
bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a 
pr6priaContratante. 

i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissao total ou parcial nos 
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtoscontratados; 

j)Responsabilizar-se pelo 6 nus resultante de quaisquer a6es, demandas, custos e despesas 
decorrentesdedanoscausadosporculpaoudolodeseusempregados,prepostose/oucontratados, 
bem como obrigar- se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a6es judiciais que 
lhe venham a ser atribuidas por fora de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presentecontrato; 

k) Cumprir, fielmente, as obriga96es assumidas, que o fornecimento dos produtos contratados 
5e 
realizecomesmeroeperfei9ao,devendooservi9odeentregasersobsuainteiraresponsabilidade; 

I) Devera manter, durante toda a execu o do contrato, todas as condi96es de habilitaao e 
qualificaao exigidas na licitaao, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei 
が8.666/93; 

m) Reconhecer os direitos da Sade, em caso de rescisao administrativa prevista no Artigo 77 

g) 

i) 
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da Lei 8.666/93 

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE: 

a 

a) PublicaroresumodoContratoeosAditamentosquehouver,noDi自rioOficialdoMuniepjo,at' o 
QUINTO DIA UTIL do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro 
de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n。  8.666/93 e 
suasulteriores 
altera6es; 

b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obriga96es financeiras decorrentes do presente 
Contrato, na integralidade dos seustermos; 

c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a 
execu9ao 
doobj etocontratual,compoderesplenosparagerenciartdcnicaeadministrativamenteomesmo; 

d) Fornecer, em tempo h自bil, a CONTRATADA todos os elementos tcnicos e 
administrativos, necessrios a execu9ao do fornecimento/prestaao dos servi9os objeto 
docontrato. 

XXII - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO, DO PRAZO EPRORROGA AO 

25.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitaao, obedecer s normas fixadas das Leis 
10.520/02 e 8.666/93, e as demais disposi96es constantes da Minuta do Contrato Anexo V 
dcsteEdital. 

25.2 - Competir ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalizaao da entrega do objeto 
e registrar todas as ocorrncias e as deficiencias verificadas em relatrio, cuja c6pia ser 
encaminhada a contratada, objetivando a imediata corre9ao das irregularidadesapontadas. 

25.3 - O recebimento ser自  efetuado pelo Servidor da Secretaria de Respons'vel que receber o 
- 	material, que realizar' verificacao da conformidade do objeto com as esnecificac6es do edital e 
, 	quanuo sera eminuo I LKIVIU lit I(JtLItIIIMLIN I U AnexoS'!. 

25.4 - O recebimento se dar em carter provis6rio, inicialmente, at6 a verificaao da conformidade 
do material com as especifica96es do Edital, mediante TERMO DE RECEBIMENTO, Anexo VI, 
e aceito como definitivo ap6s comprovaao da totalidade e qualidade da entrega do objeto, atrav6s 
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, Anexo VIII, que dever自  ser emitido em at' 05 
(cinco) dias 丘  teis ap6s a entrega do produto, ambos emitido pelo servidorresponsvel. 

25.5 - A entrega do objeto licitado ser em local indicado pela Secretaria Municipal deRespons'vel. 

25.6 - A a9ao ou omisso, total ou parcial, da fiscaliza9ao do contratante, nao eximir a contratada 
de total responsabilidade na execu9ao docontrato. 

XXIII -REVOGACAO-ANULACAO 

A licitaao poder ser revogada ou anulada nos termos da Lei n。  8.666/93. 

XXIV -RESCISAO 

Prego Eletrnico n。 001/2020 - Pag. 41 



熱  PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 

昌  

27.1 - A inexecu9ao, total ou parcial do contrato ensejar' a sua rescisao, com as consequncias 
contratuais e as previstas na Lei n8.666/93. 

27.2 -Arescisaopoderserdeterminadaporatounilateraleescritodacontratantenoscasosenumerados 
nas Leis no 10.520/02 e no8.666/93. 

273 -Quandoarescis aoocorrercombasecombasenosincisoslaXldoart.78daLein。8.666/93,sem que 
haja culpa da contratada, ser esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver 
sofrido. 

27.4 - O Contratante poder rescindir administrativamente o Contrato nas hip6teses previstas no 
art. 78 da Lei no8.666/93. 
XXV - DASPENALIDADES 

28.1 - Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nas Leis n 10.520/02 e n 
8.666/93, sujeitando- se os infratores a s comina6es legais, especialmente as definidas no art. 186 
do mesmo diploma, garantida a prvia e ampla defesa em ProcessoAdministrativo. 

28.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, ser aplicada a seguinte 
san9ao, graduada conforme a gravidade da infraao, sem o prejuzo de san6es civis e criminais, 
ap6s o prvio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e ocontradit6rio. 

283 -lmpedimentodelicitarecontratarcomaSadePublicaedescredenciamentonoCadastro 6 nico de 
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Po96es-Ba, pelo prazo de at' 48 (quarenta e oito) 
mesesquando: 

a) Nao celebrar ocontrato; 
b) Deixar de entregar documentaao exigida para ocertame; 
e) Apresentar documenta車o falsa; 
d) Ensejar o retardamento na execu9ao doobjeto; 
e) Nao mantiver a proposta depre9o; 
o Falhar ou fraudar na execu9ao docontrato; 
g) Comportar-se de modo inid6neo, desacato o Pregoeiro e aos participantes docertame; 
h) Cometer fraudefiscal; 
i) EntregarprodutoscomprazodevalidadevencidaouemdesacordocomasexigenciasdesteEdital; 
j) Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante 

contidos naproposta; 
k) Apresentar proposta de produtos que n吾ocomercializam. 

28.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, sero aplicadas as 
seguintes san96es, graduadas conforme a gravidade da infra9ao, sem prejuizo de san96es civis e 
criminais, ap6s o prvio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e ocontraditrio: 

28.4.1 - Advertencia sempre que forem constatadas infra6esleves. 

28.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos 
prazos abaixo definidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 
' 	‘・・・二  ・一 I 凸  ‘B nn pntr・g9 don'ateriak  
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I,) ate 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos 
objeto do contrato; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que nao tenha havido o cancelamento da nota de 
empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do 
fornecimento dosprodutos; 

d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos 
produtosobjeto docontrato. 

28.4.3 - Suspensao nos prazos abaixodefinidos: 

a) deatd 1 2(doze)mesesquandopraticaratoilicitovisandofrustrarosobjetivosdocontrato,no 
a mbito da Sa"de Publica Municipal; 

b)suspensaodeat I 2(doze)mesesemultasobreovalordocontrato,adependerdoprejuizo 
causado a Sa自de P"blica Municipal; 

c) naoatenderasespecifica96estcnicas(nomenclaturaemarca)eosquantitativosestabelecidos 
no contrato: multa de 10% e20%; 

d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prvia 
comunicaao a Sa自de: multa de 10% a20%; 

e) adulterar ou alterar substancias e caracteristicas fisica, quimica ou biol6gica dos 
produtos objeto do contrato: multa de2O%; 

I) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, dos produtos objeto do contrato 
falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de2O%; 

の  entregar os produtos objeto do contrato que cause danos a sa丘de, tais como infec96es, 
intoxica6es, devidamente comprovada: multa de at20%. 

28.5 - Declara車o de inidoneidade para licitar e contratar com a Sade Publica Municipal quando o 
licitante incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem28.4. 

28.6 - A suspensao temporria do fornecedor cujo contrato com a Sade Publica Municipal esteja 
em vigor, impedira o mesmo de participar de outras licita6es e contrata6es no 合  mbito do 
municipio at o comprimento de penalidades que lhe foiimposta. 

28.7 ・  Declaraao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Sade Publica Municipal, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou at que seja promovida a 
reabilitaao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que seth concedida sempre que 
o 	 contntado 
ressarciraSadepelosprej u izosresultantesedepoisdeocorridooprazodepenalidadeaplicada. 

28.8 -Asmultasaplicadasdeveraoserpagas 	espontaneamenteenoprazom自ximodeo5(cinco)diasou 
serodeduzidasdovalorcorrespondenteaovalordofomecimento,ap6sprdvioProcessoAdministrativo, 
garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas judicialmente, a crit6rio da 
Secretaria Municipal deSade. 

28.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado dever 
recolher 	 a 
multapormeiodedep6sitoemContaCorrenteemnomedaPrefeitura,ouresponderpelasuadiferena a 
qual ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Sade, ou ainda, cobrada 
judicialmente. 
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28.10 - A multa poder自  ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do 
grau da infraao cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Sade P自blica Municipal, 
nao impedindo que a Saude rescinda unilateralmente ocontrato. 

28.11 - Os danos e prejuizos serao ressarcidos a contratante no prazo mximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, ap6s pr6vio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, 
contado da notificaao administrativa a Contratada, sob pena demulta. 

28.12 ・  Nenhuma sanao sera aplicada sem o devido Processo Administrativo, que preve defesa 
prvia do interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista doprocesso. 

XXVIX - DOS ANEXOS 

29.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos dedireito: 

a) Anexo I - Proposta dePrc9os; 
b) Anexo II - Modelo de Procuraao(credencial); 
c) Anexo III - Declara9ao de Pleno Conhecimento deHabilitaao; 
d) Anexo IV - Declara9ao de Prote9ao ao Trabalho doMenor; 
e) Anexo V ・  Minuta deContrato; 
I) Anexo VI- Termo deRecebimento; 
g) Anexo VII ・  Declara9o de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

PequenoPorte; 
Ii) Anexo VIII - Termo de RecebimentoDefinitivo. 

XXX - DAS DISPOSIOESFINAIS 

' 

「 
 

S 

30.1 - As normas disciplinares desta licitaao sero interpretadas em favor da ampliaao da disputa 
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que nao comprometam o 
interesse pblico, a finalidade e a seguran9a dacontrata9o. 

30.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentaao das propostas, poder o Pregoeiro, 
se necess自rio, modificar este Edital, hip6tese em que dever proceder a divulgaao, reabrindo-se o 
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraao no afetar a 
formulaao das propostas. 

30.3 - O Pregoeiro poder自  em qualquer fase da licitaao, suspender os trabalhos, procedendo o 
registro da suspensao e a convoca9ao para a continuidade dos mesmos, bem como promover 
diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru9ao do processo licitatrio, desde 
que no implique em inclusao de documento ou informa 合o que deveria constar originariamente 
daproposta. 

30.4 ・  O Pregoeiro, no interesse da Sade, poder relevar falhas meramente formais constantes da 
documentaao e proposta, desde que no comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a 
legislaaopertinente. 

303 - Para quaisquer quest6es judiciais oriundas do presente Edital, prevalecer o Foro da 
Comarca de Po96es-Ba, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado queseja. 
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30.6 - Da sessao, o sistema gerarh Ata Circunstanciada, na qual estaro registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrencias relevantes, e estar disponivel para consulta no site: 
www.licitacoese.com.br  

30.7 - O resultado do presente certame ser自  divulgado no Dirio Oficial doMunicipio. 

30.8 ・  Os demais atos pertinentes a esta licitaao passiveis de divulgaao sero publicados no 
Dirio Oficial doMunicipio. 

30.9 -At6O2(dois)diasteisanterioresadatafixadaparaorecebimentodaspropostas,qualquerpessoa 
podera solicitar esclarecimentos, provid己ncias ou impugnar o ato convocat6rio doPreg言o. 

30.10 - A peti9o ser dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidir no prazo de at 01 
(um) dia til a data fixada para o recebimento daspropostas. 

30.11 - Acolhida a peti9ao contra o ato convocat6rio, ser designada nova data para a realiza o do 
certame. 

30.12 - Os Recursos ou Impugnaf6es devero ser protocolados pelo Licitante em horrio de 
expediente comercial (07:OOh' s 13:OOh), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de 	Po96es-Ba,localizadonaPraa 	da 	Bandeira, 	' 	02, 	Cntm,desdna加  
AComiss'oPermanentedeLicitafoouatrav's 	 doenderecode 	 e-mail  
licitapmp20 1 74Iamail.com,sendoqueolicitante.deveentraremcontatocomoPregoeiro atrav's 
do telefone (77) 9.9922-1943 para confirma‘百o do recebimento do e-mail. 

30.13 - Os casos omissos do presente Pregao sero solucionados pelo Pregoeiro, com observancia 
da legislaao em vigor, as Leis Federais n 8.666/93 e no 10.520/2002, Decreto Municipalが  065, 
de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal n 005, de 19 de Janeiro de 2019 e Portaria Municipal 
n。  002, de 03 de Janeiro de 2020 e demais normas e reda96esaplic自veis. 

XXM 一 FORO 

31.1 -AsparteselegemoForodaCidadedePo 96es・Ba,queprevalecersobrequalqueroutro,pormais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer quest6es decorrentes da licita o, nao resolvidas na 
esfera administrativa. 

Po96es-Ba, 14 d'e agosto de 2020 

eiro do Nascimento 
Pre 'eiro Municipal 

Portaria Municipal no Portaria N。  002/2020, de 02 de janeiro 
t de 2020  
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PREGAO ELETRONICO No 004/2020 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE 

PRECOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE 

PREÇOS 

TIPO DE LICITAÇÃO DATA Fl. 
ELETRÔNIC0004/2020 28/08/2020 01/01 
EMPRESA: 

hENDEREÇO: 

INSCR. 
ITEL.: CIDADE: 	 UF: 
INSCR. 
EST.: 

MUNIC.: 
FONE 

CN PJ/MF: 
ANEX0I-PROPOSTADE PREÇOS 

ITEM 01-も  NICO ITEM 01 - UNICO 

Lote: 01/único Valor 
Item Descrição Marca Quantidade Unitário Total 
01 Teste 	rápido 	qualitativo 

através da metodologia de 
imunocromatografia, 
destinado ao diagnóstico da 
COVID-19, com cassetes e 
com separação de detecção 
de anticorpos IgG e IgM, 
podendo 	ser 	utilizado 	em 
amostra de sangue, soro ou 
plasma, procedente de coleta 
venosa ou capilar, de uso in 
vitro, 	nos 	termos 	da 
Resolução 	— 	RDC 	n.° 
36/2015, 	contendo 	ainda 
um 	tipo 	com 	percentual 
aceitável pela AN VISA 

- 10.000 
unidades 

- - 

Valor Total do Lote 

1. FINALIDADE: 

a) A presente contrataao visa o fornecimento de testes para triagem da Covid-19, indicados no item 1, a 

serem utilizados pela Secretaria Municipal de Sade por meio de ensaio imunocromatogr自fico para 

1. FINALIDADE: 

a) A presente contratação visa o fornecimento de testes para triagem da Covid-19, indicados no item 1, a 

serem utilizados pela Secretaria Municipal de Sande por meio de ensaio imunocromatográfico para 
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detec戸o rpida e qualitativa dos anticorpos IgG/lgM da sindrome respirat6ria aguda grave por 

coronavirus(SARS-Co-V-2), diante do cen自rio da grave crise decorrente da pandemia COVID-19. O 

referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxilio no diagnstico da doena por 

infec9ao por coronavirus (COVID-19) e auxiliar a municipalidade no processamento das amostras 

coletadas de pacientes sintomticos de forma mais celere e eficaz. 

2. PRAZO, LOCAL E CONDIOES DE ENTREGA: 

a) A Contratada dever' fornecer os produtos de acordo com a solicita 百o da Contratante, atravs de 

Autoriza o de fornecimento, que devero conter data de expedi9o, quantidade pretendida, local e 

prazo para entrega, pre9os unitrio e total, carimbo e assinatura do respons'vel pela requisi9ao. 

b) O prazo de entrega ser自  de, no m自ximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da Ordem 

de Fornecimento (OF). 

c) O(s) objeto(s) serao recebidos: 

I. Pelo servidor responsavel no ato da entrega (1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de 

posterior verificaao da conformidade dos mesmos com as especifica6es requeridas neste 

documento; 2. Definitivamente, ap6s a verifica9ao da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitaao, no prazo de at 24 (vinte e quatro) horas. S6 entao ser atestada a nota 

fiscal.); 

II. Serao recusados os materiais que apresentarem defeitos ou cujas especifica6es no atendam s 

descri96es do objeto contratado; 

III. O ato de recebimento dos produtos, nao importa em sua aceita9o. A critrio da Secretaria de 

Sa丘de, os produtos fornecidos serao SUBMETIDOS A VERIFICACAO. Cabe a Contratada 

substituir os produtos que vierem a ser recusados, no prazo m白ximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados da solicita9ao; 

IV. Os produtos deverao atender aos dispositivos da Lei n。  8.078/90 (C6digo de Defesa do 

Consumidor) e a s demais leis pertinentes. 

d) A Contratada dever proceder com a entrega dos bens adquiridos pela Secretaria Municipal de 

Sade, localizado na Rua Cardeal da Silva, n.。  75, Centro, CEP 45.260-000, cidade de Po96es, estado 

da Bahia.Respons自vel: Lorena Santos Mascarenhas, Secret自ria Municipal de Sade; Maicon do 

Nascimento Amaral, Coordenador de Administraao e Finan9as. 

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

ASSINATURA DO RESPONSAVEL 
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DAEMPRESA 
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PREGAO ELETRONICO No 

004/2020 ANEXO II 

MODELO DE PROCURACAO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME 

Atrav6sdo presente instrumento, nomeamos e constituimoso(a)Senhor(a) 
(nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro de Identidade no 	, expedido pela 
	, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministerio da Fazenda, sob 
on 
	 , residente a rua 	 ,n 	como nosso mandat自rio,a 
quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatrio 
indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de pre9os, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra- 
arrazoar, assinar contratos, negociar pre9os e demais condi96es, confessar, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitaao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc). 

de de 

Razao Social: 
CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGAO ELETRONICO N 

004/2020 ANEXOIII 

MODELO DE DECLARACAO DE PLENO 

CONHECIMENTO E ATENDIMENTO A S EXIG血NCIAS 

DEHABILITACAO 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da 
Lei Estadual ou Lei n 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento a s exigncias de habilitafao, 
cientes das san96es factiveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma. 

 

de de 

  

Razao Social: 
CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 

Pregao Eletrnico n。  OOtノ2020. Pag. 49 



難  PREFEITURA MUNICIPAL DE POc6ES 
'e et: 	 ESTADO DA BAHIA 

PREGAO ELETRONICO No 

004/2020 ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7。  da 
Constitui9ao Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n。  9.433/05, que 
nao empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

(X ) nem menor de 16 anos, salvo na condi9ao de aprendiz, a partir de 14 anos. 

de de 

Razao Social: 
CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 

昌  
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・  

PREGAO ELETRONICO No 

004/2020 ANEXO V 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POCOES E FUNDO 
MUNICIPAL DE SAbDE DE POCOES E A 
EMPRESA 	  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES (BA), estabelecida a Pra9a da Bandeira, n.。02, Centro de 
Po96es BA, inscrita no CNPJ sob n.。14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo IIm.。  Leandro 
Arajo Mascarenhas, Prefeito Municipal, COM COPARTICIPACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAじDE DE POCOES, Estado da Bahia, pessoa jurdica de direito publico, com sede na Rua Cardeal da 
Silva, 75 sala, centro, Po96es/Ba, inscrito no CNPJ sob o no CNPJ: 11.113.324/0001-52, neste ato 
representado pela Secret自riaa S?. Lorena Santos Mascarenhas, brasileira, doravantedenominada 
CONTRATANTE e a empresa 	 , pessoa jurdica de direito privado, Inscrito no 
CNPJ no 	 , comendere9ocomercial,Bahia, representado nesteato 
por pelo o Sr. 	, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cddula de identidaden 
	, emitido pelo SSPノ 	, inscrito no CPF sob o n。 	 , com endere9o na 
	  aqui denominada CONTRATADA, com base no Prego 
ELETRONICO n。  004/2020, disposi96es da Lei Federal n 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei Federal 
n。  8.666 de 21 de junhodel993esuasulterioresaltera6es,Decreto Legislativo n 10.024/2019, Lei Federal n 
13.979, dc 06/02/2020; Decreto Estadual n。  19.586, de 27/03/2020; Decreto Legislativo n 2.413/20; 
Portaria 	no 	1 .445/GM/MS, 	de 	29 	de 	maio 	de 	2020, 
resolvemcelebraropresentcContratodeFornecimento,oriundo do Pregao ELETR NICO no 004/2020, 
mediante as cl自usulas e condi96esseguintes: 

I - CLAUSULA PRIMEIRA - DOOBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste Contrato ofornecimento de teste de imunocromatografia (testes rpidos) para 
diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com separaao de detec9百o de anticorpos IgG e 1gM, podendo 
ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, de uso in 
vitro, nos termos da Resoluao - RDC 11.0 36/2015 em atendimento a Secretaria Municipal de Sade deste 
Municipio, de acordo com as especifica96es constantes no Anexo I do Pregao ELETR（うNICO n。  
004/2020 

§10 - A Contratada ficar obrigada a aceitar, nas mesmas condi96es deste contrato, acrscimos ou 
supress6es na aquisi車o dos Produtos objeto do presente contrato, de at 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei n 8.666/93 e suas ulteriores altera6es. 

§20 ー  A presente contrataao est自  sendo formalizada de forma direta, por Modalidade Preg'o Eletrnico 
no 004/2020, com base no, do art. II, da Lei n。  10.520/02. 

II- CLAUSULA SEGUNDA - DOTACAOORCAMENTARIA 
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2.1 - As despesas com a contrataao, para a execuao do objeto licitado, correro por conta dos recursos 
municipais das Dota6es Or9amentrias a seguir especificadas: 

Dota‘豆o Or'ament'ria: 
Org'o: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SA6DE. 
UO: 030700 一  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAじDE. 
030701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAじDE DE POC6ES. 
Projeto/atividade: 10.122.09.2.068 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM 
SAUDE - COVID-19. 
Elemento de Despesa: 
3390.30.00.0 0101.001 - MATERIAL DECONSUMO. 

Fonte: 
14 TRANFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA I〕  NICO DE SAじDE - SUS. 
III - CLAUSULA TERCEIRA - PRECO E CONDI OES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO 

3.1 - O valor global deste contrato referente aos ITEMs 	 d deRS 
	( 

3.2-Opagamentoatravsdaapresenta 自odallotaFiscai/FaturanominjmoO2(duas)yias,eseraefetuacjo em at 30 
(trinta) dias, ap6s aentrega. 

§10 ・  Nos pre9os ofertados na proposta do Contratado j' est石o 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. 

§2。  - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissao da Nota FiscalfFatura, o documento ser 
devolvido, imediatamente, para substitui9ao e/ou emissao de Nota de Corre叫o, esse intervalo de tempo 
no ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualizaao do valor contratual. 

§3。ー  O pagamento ser efetuado por meio de Ordem Bancria de Crdito, mediante dep6sito em conta- 
corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na 
legislaao vigente. 

3.3- O pre9o ser自  fixo e irreajust白vel. 

3.4 - Os pre9os constantes na proposta ou or9amento podero sofrer revis6es objetivando manter o 
equilibrio econ6mico financeiro pela varia o do custo da produ9ao - efetivamente comprovado pelo 
fabricantedoprodutoateadatadofaturamentodecadaremessa,conformedeterminaoart.65,letra"d" da Lei 
Federal n.o 8.666/93. 

IV - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DEENTREGA 

4.1- A entrega ser' parcelada, diariamente ou semanalinentc, conforme requisi9o do setor de 
compras ou pela autoridade superior, autorizando o fornecimento; 
Prazo de entrega: 

a. De 05 (cinco) dias, a partir da solicita恒o da Contratante do ITEMdi貞rio. 
4.2 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitaao. obedecer 自  s normas fixadas na Lei n 8.666/93, 
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e as demais disposi96es constantes desta Minuta doContrato. 

4.3 -CompetiraoContratanteprocederaoacompanhamentoefiscaliza9odaentregadoobj etoeregistrar todas 
as ocorrencias e as deficiencias verificadas em relat6rio, cuja c6pia ser自  encaminhada え  contratada, 
objetivando a imediata corre戸o das irregularidadesapontadas. 
4.4 - O recebimento se dar自  em carter provis6rio, inicialmente, at6 a verificaao da conformidade do 
material com as especifica6es do Edital, e aceito como definitivo ap6s comprovaao da totalidade e 
qualidade da entrega do objeto. 

4.5 ・  A entrega do objeto licitado ser na Secretaria Municipal deSAUDE. 

4.6 - A aao ou omissao, total ou parcial, da fiscaliza o do contratante, nao eximir'a contratada de total 
responsabilidade na execu95o do Contrato. 

4.7 - A vigencia do contrato ser自  atd 3 1/12/2020. 

V - CLAUSULA QUINTA - OBRIGACOES DACONTRATADA 

5.1 - A CONTRATADA OBRIGA-SEA 

a) RessarciraSaudedoequivalenteatodososdanosdecorrentedeparalisaaoouinterrup9ao 	do 
fornecimento do material contratado, exceto quando isso ocorrer por exigencia da Contratante ou 
ainda por caso fortuito ou fora maior, circunstancias devidamente comunicadas a contratante no 
prazo de 48 (quarenta e oito horas), ap6s a suaocorrencia; 

b) Efetuarosensaios,testesedemaisprovasexigidaspornormast6cnicasoficiaisparaaboaexecu9ao 	do 
objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei if 8.666/93 e suas ulteriores 
altera6es; 

c) Emitir Notas Fiscais ou Faturas que deverao ser apresentadas no minimo em 02 (duas)vias. 
ti) Entregar os Produtos conforme especificado na Proposta dePre9os. 
e) A CONTRATADA dever manter, durante toda a execu9o do contrato, todas as condi6es de 

habilita戸o e qualifica9o exigidas na licitaao, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei n 
8.666/93; 

O A empresa devera apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/oufatura(s): 

i. Prova dc regularidade juntoa FazendaMunicipal; 
ii. Prova de regularidade junto a FazendaEstadual; 

iii. Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, referente a Divida Ativa da Unio e 
TributosFederais; 

iv. Prova de regularidade junto aoJNSS; 
v. Prova de regularidade junto aoFGTS; 

vi. Prova de regularidade junto a Justiマa doTrabalho. 

VI- CLAUSULA SEXTA - OBRIGAぐOES DACONTRATANTE 

6.1 - Al6m das obriga96es ja previstas no presentc contrato, a Contratante obriga-sea: 

a. Publicar o resumo do Contrato , e os Aditamentos que houver, no Di白rio Oficial do 
Municipio, at' o QUINTO DiA UTIL do mes seguinte ao da sua assinatura contanto que 
isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura, conforme art.61,§ 1。  da Lei n 
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8.666/93 e suas ulterioresaltera6es. 
b. Indicar os locais para a entrega doobjeto; 

Emitir cronograma de entrega produtos, datas ehorrios; 
d. Acompanhar aentrega. 

VII- CLAUSULA S重TIMA - DO REGIME E DA FORMA DEEXECUCAO 

7.1 ー  O Regime de Execu9ao do presente Contrato 6 de Pre9o por item, em obediencia ao Edital do Prego 
Eletr6nicon。004/202OeseusAnexos,queaesteintegra,independentementedetranscri9ao,eaLejFederal 	N。  
8.666 de 21/06/1993, e suas altera96es introduzidas pela Lei Federal N。8.883/94. 

S 72 A a o ou omisso, total ou parcial, da fiscaliza叫o do contratante, no eximir a contratada de total 
. It二sP-nsaDlIluau- na----u-a--responsaoiiivaue na execuao uoconiraio. 

7.3 0 recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar ap6s adotados pela Contratante, 
todos os procedimentos do art. 73, inc. II, das Leis 8.666/93 com as altera96es da Lei8.883/94. 

VIII- CLAUSULA OITAVA - DASPENALIDADES 

8.1 ・  Ao CONTRATADO que incidir nas hip6teses abaixo relacionadas, sero aplicadas as seguintes 
san96es, graduadas conforme a gravidade da infra o, sem prejuizo de san6es civis e criminais, ap6s o 
pr6vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e ocontraditrio: 

8.2 ・  Advertncia sempre que forem constatadas infra6esleves. 

83 - Multa por atraso imotivado do fornecimento do Produto, nos prazos abaixodefinidos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 5 (cinco) 
dias, desistencia na entrega domaterial; 

i at' 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento doproduto; 
e) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que nao tenha havido o cancelamento da nota de empenho 

ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento doproduto; 
d) superiora3 0(trinta)dias,noscasosernquehajaocancelamentodanotadeempenhooudocumento 

correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento doproduto. 
84 ・  Suspenso nos prazos abaixodefinidos: 

a) de atd 12 (doze) meses quando praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos do contrato, no 
a mbito da Sade Publica Municipal; 

b) suspensaodeat6 1 2(doze)mesesemultasobreovalordocontrato,adependerdoprejuizocausaclo a Sade 
P白blicaMunicipal; 

e) n貢o atender as especifica96es t己cnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no 
contrato: multa de 10% e20%; 

d) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e prvia comunicaao a Sade: multa de 10% 
a20%; 

e) adulteraroualterarcaracteristicasfisica,quimicaoubiol 6gicadoprodutofomecido :multade2 0%; 
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto falsificado, furtado, deteriorado, ou 

danificado: multa de2O%. 
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8.5 - Declara車o de inidoneidacle para licitar e contratar com a Saude P"blica Municipal quandoo licitante 
incorrer por duas vezes nas suspens6es elencadas no subitem 8.3 e8.4. 

8.6 - A suspensao tempor豆ria do fornecedor cujo contrato com a Sade P自blica Municipal esteja 
emvigor.impediromesmodeparticipardeoutraslicita6es econtrata6esno合mbitodomunicipioato 
comprimento de penalidades que lhe foi imposta 

8.7 -Declara戸odeinidoneidadeparalicitaroucontratarcoma5adePhblicaMiinicipal,enquanto 
perduraremosmotivosdeterminantesdapuni9aoouatequesejapromovidaareabilita9言operanteapropria 
autoridadequeaplicouapenalidade,queser'concedidasemprequeocontratadoressarciraSaude pelos prejuizos 
resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidadeaplicada. 

8.8 ・  As multas aplicadas devero ser pagas espontaneamente e no prazo mximo de 05 (cinco) dias ou 
sero deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, ap6s prvio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contradit6rio ou, ainda, cobradas judicialmente, a critrio da Secretaria 
Municipal deSade. 

8.9 -Casoovalordamultasej asuperioraovalordagarantiaprestada,ocontratadodeverrecolheramulta por meio 
de dep6sito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responder自  pela sua diferen9a a qual ser 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Sabde, ou ainda, cobrada judicialmente. 

8.10 ・  A multa poder自  ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da 
infraao cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Sade Publica Municipal, no impedindo 
que a Saade rescinda unilateralmente ocontrato. 

8.11 - As san96es prevista no item 08 deste edital so de competencia exclusiva do titular da Secretaria 
Municipal da Sade, permitida a delegaao para a san9言o prevista no sub-item 8.4 facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura devistas. 

8.12 - Os danos e prejuizos sero ressarcidos a contratante no prazo m自ximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
ap6s pr6vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, contado da notificaao 
administrativa a Contratada, sob pena dcmulta. 

8.13 - Nenhuma san9ao ser aplicada sem o devido processo administrativo, que preve defesa prvia do 
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista doprocesso. 

IX - CLAUSULA NONA - DA INEXECUCAO E DARESCISAO 

9.1 -Ainexecu9ototalouparcialdocontratoensejaasuarescisao,comasconsequncjascontratuaiseas previstas 
em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas partes os direitos da 
Sade Publica, em caso de rescisao administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei n ・  8.666/93 e 
suasaltera96es. 

9.2 ・  A rescisao poder自  ser dcterminada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados 
nas Leis no 10.520/02 e no8.666/93. 

9.3 - Quando a rescisao ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei n 8.666/93, sem 
que haja culpa da contratada, ser esta ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver 
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sofrido. 

9.4 - O Contratante podera rescindir administrativamente o Contrato nas hip6teses previstas no art. 78 da 
Lei n。8.666/93. 

Par'grafoUnico-NocasoderescisaodesteContrato,aContratadareceber,apenas,opagamentorelativo ao 
objeto fornecido a Contratante. 

X - CLAUSULA DECIMA - COBRANCAJUDICIAL 

10.1 ・  As importancias devidas pela Contratada serao cobradas atrav's de processo de execuao, 
constituindo este Contrato, titulo executivo extra judicial, ressalvada a cobran9a direta, mediante reten 百o 
ou compensa9ao de crditos, sempre que possivel. 

SXI- CLAUSULA D重CIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIcoESGERAIS 

11.1 ・  E vedado a CONTRATADA transferir este Contrato a terceiros. 

11.2 ・  Ap6s a assinatura deste Contrato, toda comunica o entre o CONTRATANTE e aCONTRATADA 
ser feita atrav's de correspondencia devidamenteregistrada. 

11.3 - Sao partes integrantes deste Contrato o Edital do PREG O ELETR6NICO N。  004/2020 e seus 
Anexos,incluindoascondi96esaliestabelecidaseascorre96eseesclarecimentosfeitosdwanteoprocesso 
licitat6rio. bem como as Propostas de Pre9o daCONTRATADA. 

11.4 - Os bens objeto deste Contrato sero fornecidos em embalagemadequada. 

XII - CLAUSULA D'CIMA SEGUNDA -FORO 

黒-p Asprivil器s elegemoqueseja,品器器慧器 Poes, Bahia, que prevalecer sobre qualquer outro, porvidasoriundasdopresenteContrato,dastestemunhas. 

1e撫E, porr estarem assim justos ea na presena, que subscreve器畿麓ifirmam o preselido e achadoco需contrato em 03 (trs) vias de igual teor
rme. 

Po96es, Bahia, 	de 	 de2020. 

Edilson Duartedatunha 
Prefeito 

Testemunhas: 

   

 

EmpresaContratada 

 

CPF: 

CPF: 
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e 
Recebida 

Marca Item 
Preo Data do 

Recebimento 
Tipo do P・一oduto 

Unit'rio Total 

TOTA L 

t PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

  

ESTADO DA BAHIA 
ミ勇  

PREGAO ELETRONICO No 

004/2020 ANEXO VI 

TERMO DE RECEBIMENTO 

ASecretaria Municipal de 	 , atesta o presente Termo a entrega pela empresa 
	 , vencedora dos itens da licitaao processada namodalidade 
dePREGAO ELETRONICO N。  004/2020, de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo 
relacionados, nas datas ali especificadas, ap6s a verifica叫o do produto sendo o mesmo apresentado na 
proposta de pre9os dos itens e as marcas especificadas no Anexo I, deste Edital. 

Observa'6es: 

de 	 de2O 

Razao Social: 
UNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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PREGAO ELETRONICO N。  

004/2020 ANEXO VII 

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Para fins do disposto no Edital do Pregao Eletr6nico n。  004/2020, declaro, sob as penas da lei, que a 
empresa 
	  inscrita no CNPJ n。 	 , cumpre os 
requisitos legais para a qualificaao como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos 
pelaLeiComplementarn。  I 23,de 14.1 2.2006,emespecialquantoaoseuart.3。,estandoaptaausufruir 	o 
tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n。  6.204, deO5.09.2007. 

Declaro, ainda, que a empresa est' excluida das veda96es constantes do pargrafo 4。  do artigo 3。  da Lei 
Complementar no 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularizaao de eventuais 
defeitos ou restri96es existentes na documenta9ao exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 
declarada vencedora do certame. 

de 	 de2Q 

Kazao Social: 
CNPJ: 

Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa 
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CiUr 

A 	Secretaria 
Servidor 
A 	Secretaria 
Servidor 

PREGAO ELETRONICO N。  

004/2020 ANEXO VIII 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Municipal 	de 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 

004/2020 ANEXO VIII 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Municipal 	de atrav's 	do através 	do 

  

responsdvelpelaanliseeavaliaaodoprodutoentreguepela 
vencedora do(s) item (s) (ns) 

responsávelpelaandliseeavaliaçãodoprodutoentreguepela 
vencedora do(s) item (s) (ncs) empresa empresa 

 

 

	 , da 
licitaaoprocessadanamodalidadedePREGAOELETRONlCON。00412020,atestaqueosprodutos foram 
entregues conforme especifica6es constantes no Anexo I, deste Edital, e que o(s) produto(s)d (sao) 
identico(s) (s) especifica6es da Proposta de Pre9os e ao Modelo disponibilizado pela Sade, pelo 
TERMO DE RECEBIMENTO emitida no dia!!. 

da 
licitaçãoprocessadanamodalidadedePREGADELETRÔNICON°004/2020,atestaqueosprodutos foram 
entregues conforme especificações constantes no Anexo I, deste Edital, e que o(s) produto(s) d(sAo) 
idéntico(s) d(s) especificações da Proposta de Preços e ao Modelo disponibilizado pela Satide, pelo 
TERMO DE RECEBIMENTO emitida no dia//. 

Item Tipo do Produto Marca Quantidad 
e 
Recebida 

Prec Data do
o Recebiment 

o Unitário Total 

TOTA 
L 

Observa'6e Observaçõe 

S: S: 

Po96es-Ba, 	de 	 de 20 	 Poções-Ba, 	de 	 de 20 
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Respons自vel - Secretaria Municipal de 	  
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Di自rio Oficial do 
W鵬酬o Po96es 

Sexta-feira 
14 de Agosto de 2020 
2 一 Ano 一 N. 906 

Lkita96es 

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETR6NICO - N。  00412020 

A Prefeitura Municipal de Po加es - Bahia, em conformidade com o disposto na Lei 10.520/2002, 
Decreto n。  10.024/2020, Decreto Municipal n。  141/2020, Lei Complementar no 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei n。  8.666/1993, com suas posteriores altera加es, toma pロblico que ser 
realizado o Preg含o Eletrnico n。  004/2020, tendo como objeto o fornecimento de teste de 
imunocromatografia (testes r白pidos) para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com 
separa"o de detec9ao de anticorpos lgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de sangue. 
soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu9白o 
ー  RDC n.。  36/2015 em atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste MunicIpio, que ser 
realizado no dia 28 de agosto de 2020, 白  s lOhOOmin, na sede desta Prefeitura. Aos interessados 
o Edital estar自  a disposi"o no link htto://www.Docoes.ba.io.orcJ.br/transDarencia/licitacoesNovo  
www.licitacoes・e,com.br e http://www.transDarencia.Docoes.ba.jov.br/transparencia/diarjo  mais 
informa96es junto ao setor competente, estabelecido 白  Rua Itlia, n。  146 B, Centro, Po加es・Ba, 
das O7hOOmin 白  s l3hOOmin. Os demais atos deste processo sero publicados no Di白rio Oficial do 
Municipio. Po96es/BA, 14 de agosto de 2020. Pregoeiro: Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento. 

CERTIFICAいO DIGITAL: LVLRJEKQV59DMJWQBQH6QQ 
Esta edi 白o encontra-se no site oficial deste ente. 



Pagina 40 
	

JORNAt TRIBUNA DO SER亜O - PUBLICAOES OFICIAIS 
	

14 de Agosto de 2020 

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETR NICO - N。  00412020  

A Prefeitura Municipal de Po6es - Bahia, em conformidade com o disposto na Lei 10.520/2002, 
Decreto n 10・024/2020, Decreto Municipal n 141/2020, Lei Complementar n 123/2006 e. 
subsidiariamente a Lei n' 8・66611993, com suas posteriores altera9es, torna p自blico que ser 
realizado o Prego Eletrnico n。  004)2020, tendo como objeto o fornecimento de teste de 
imunocromatografia (testes rpidos) para diagn的tico da COVID-19, com cassetes e com 
separaao de detec9白o de anticorpos lgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de sangue, 
soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu9昌o 
ー  ROC n・。  36/2015 em atendimento a Secretaria Municipal de Sade deste Municipio, que ser 
realizado no dia 28 de agosto de 2023,白  s iChOOmin, na sede desta Prefeitura. Aos interessados 
o Edital estar白白  disposi9ao no link htp:/twww.pocoes.ba.io.orq.br,transparenciaIlicitacosNovo 
www.licitacoes-e.com.br  e mtp】ノIwww.t「，nspa m ncia. 【x)c叫s,ba.qov加九旧昭paremiaIdaho mais 
informa96es junto ac setor competenta, ostab&.ecido 白  Rua Itlia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba, 
das O7hOOmin 白  s 1 3hoomin. Os demais atos deste processo ser白o piblicados no Dirio Oficial do 
Municipio. Po6es/BA, 14 de agosto de 2020. Pregoeiro: Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimentc 

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETR NICO ・  N。  005/2020  

A Prefeitura Municipal de Po6es - Bahia, em conformidade com o disposto na Lei 10.520/2002, 
Decreto n。  10.024/2020, Decreto Municipal if 141/2020, Lei Complementar n 123/2006 e, 
subsidiariamerite a Lei n。  8・ 666/1993, com suas posteriores altera9es, torna publico que ser 
reatado o Prego Eletrnico n。  005/2020, tendo como oLeto o fornecimento de equipamentos de 
prote9白o individual (EPI) em atendimento a Secretaria Municipal de Assistncia Social deste 
Municipio, que ser realizado no dia 31 de agosto de 2020, 白  s lOhOOmIn, na sede desta 
Prefeitura. 	P 〕s 	interessados 	o 	Edital 	estar 	白 	disposi9白o 	rio 	link 
http://www.pocoes.baio.or9.br4ransparenciaIIicitacoesNovo, 	www.licitacoes-e.com.br 	e 
htto:ノノwww・ trarisparencia ・pocoes・ ba.qov.br/transoarencialdiaho  mais inhrma6es junto ao setor 
competente, estabelecido 白  Rua It白lia, n。  146 B, Centro, Po es-Ba, das OThOOmin 白  s 131'ioomin 
Os demais atos deste processo sero publicados no Di白rio Oficial do Municipio. Po96es/BA, 14 de 
agosto de 2020. Pregoeiro: Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento. 

Jornal Tribuna do Sertao - Edi9ao disponIvel no site www.sertaohoje.com.brlpublcacoes 
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TOMADA 04 PRE叩Sml町20加  

A PreFeitura Municipal de Paulo Afonso torna p」blico que realizarJ Tuでada de 
Preon m町202ユ diョ  ロ3畑ノ2020, ョ’四aJhm Auditoria tenon leiteira 助 0ロsa, 
引tuado no V山 Militar, Patio Alarmo - BA, SSbu/-JbU, Ulaleto: Conirataao de empresa 
especializada ei, constn耳●o citeI, para executar servi'os de moderniza''o de dois cam叩s 
de futebol localizados nos bairros Rodovi加ロ‘e Jardim Aeroporto no mu,に甲“d● PョU柵  
Afonso. 0 Edital~cr5 ser adquirido na sede da Preklura mCentro de Atendimento ao 
C山d●o - CAC, ぬIor ItS 10m(dez reais) ou graluitarrente no site da prefeitura no 
endere'o eletr6nico www，●・南afomobョ瑠ov' 

KELYANNE ANDRADE SARROS BR,ANDAO 

羅滅了兼騰de Preos n. 006/2civil, para eaecuas em diversas ruas羅
bjeto:Ser vl
limos:鴛盤熊議  

Cumpeida - MuniA PreHIERARLJUICtJ, oDessa欝議難Ba.Licitao informa que。  foi interposto RECURSOfeito Suspensivo.a REABERTURA que acontecera dia 14/08/2020 

KELVANNI ANDRADE SARROS BRANDAD 

p*goAo且mbmo 昨”・ 122P020 

Ob器: Conssenos de 濃島de enspraiS C encadai長鷺alu ada e- Vencedc駿arEA忠謀Micos paraARIAS BARR誇tta(Lote濡  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAO ARCADO 

EXTRATO匡COKITIATO m mn020 

CONTRATANTE: PREFFI1'URA MUNにPAL DE PILAO ARCADO; CONTRATADO: Fl 
ENGENHARIA LIDA. CNPJ: 22.336.552/0001-00. oslEro: Contrata戸o de empresa 
Especializada para execu.o de mran e SeM"5de Engenharia para Reforma e Amplia戸o 

鰻(Estao de Tratamentole Planillsas Oramentarias.'ocos e noventa e seis real灘鰻Sede do municipio de Pil o ArcR$ 407-696,48 quatrocentos eoito centavos). VIGNCIA: 12/06灘  
11/12/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAi 

AM”匠叫匠NロAMENTO N 3/2020 

ー，い O Muna press零o de Pinp de serv器 torna pblico o Credeermdicos. Data: 31/08/2留I黒慧器020 que less,oras, Pindai - BA, 
14 de agosto de 2020. 

COMISSO ESPE口ALDE （旺DmCIAMENTロ  

PREF日TURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE 

AVISO DE ucai*A 
PREG加m‘●mロAL N'2，ノ10加  

AP旺「臼TURA"UNにIPAL ［托 PIRN加NCRTr toma p"bに”qUeh・,「ea,1ョ「  
面ta戸onamロdョ“adeP・eto Piesm司 N'. 02ロノユ02しo刊［To c.n51はu o切・to de5tョ  
」品Ii''5e匠‘6''emp「 a. especializada em seIs‘ロ， d,5昭u「ョ叱ョ desamョd』‘ pョ「ョ 

業’とll
.t“』「 deaF引。 n.,tf'sb""i「．ss.nI1 君器：二」ニか認“iras sanitrias desta cidadirs. 4' da Lei Federal n'i 	盟d腎器農】霊盤農  
M,n.BahIョ  ‘ロn加「me 可 rm叫6., constantei desie ［山taI e 5eU● ane恒o'‘ ロョta de 
Jbm“ョ  27/0町ユロユ0‘ きs th3Oqnin as, local: Na sei'da Prdeitula Munc叫し 5a ョ de 
叫叫6e,.'kU記aap「．ロ “nEo Antonio - 220 rand．「 ‘ [ent「ロ  ●「ョ・ doNo「1, [5tadロ  』ごこにこ了器こ『esに菩 i「~~i PREFEITUPA PREFEITURA M'licitao na modalidade Prel
licitao a seleo de empriatuar de apoio nas tat barreSars-CoV-2, de acordo consNorte-Bahia, conforme infoabertura: 27/08/2020, s OSlicitaes, situada a Praa Sada Bahia- O edital estar dishttps://vncea.pira,donorte.ba麟 CIAL DE CREDENCIAMENTO,IRA DO NORTEo10/2020IRrI torna pblico que far realizar120 -OBJETO: Constitui objeto destaios de segurana deuarnsada, pane en, virtude a combate a Pande'rnia5. 979/20, no municpio de Pirai doe Editei e seus anexos. Data deIc da Prefeitura Municipal, sala dedae -i Centro, Pini do Norte, Estadosslaarnc,a cots, ei,dereo eletrnico:e -in a ii: 
licitacoes_pieaidonorseghロtrnal,cown 

"lm do None-Ba, 14 de sgosso de 202a 
DA I A NA 圧旺 MAME DIO 

Pregoeira 

Aviso DE LICITA O 
TOMA山匡PRE'OS N' Sn020 

A PREFEItURA MUN旧P皿D王刊RAI DO NORI王 Eoma pUbmque fara realizar 
ataロo na modalidade TOMADA DE PRE'OS N'. 005/2020 -OBJETO: Constitui objeto desta 
叱ta戸o a sele 」o de pro叩msvisando' contrata''o da loca'o de veiculot pesados, com 
condutoe, para atender necessidades do Municipio de Pirai do Noese, de acordo com as 
"”典加see~ロ肌a'es estabelecidas no Meto I do Edital - Terno de肋‘""("Data 
de abertura: O刀（W2ロ20, さ  s 叩hltrnin as. local: Na sede da Prefrituea Municipal, sala de 
licita'6es, situada a PeaいSanto Ant6nio nO - 1' andョ『  〔・nt「ロ  Pirat do Nm・  Estado 
d・ Bahia- O edital ens・“由●‘"”・ei no Potて司 de Transpョ『Suna rota endere'o cletroi,,co 
https ノノ'senvw.piraidonomba.gov.br,isise/licixacoes. 	 e mart 
licitacoesplraldonorte●hoEm訓Ia" 

Pira! do Nonc-Ba. 13 de ョgosto de loユa 
DAIANA LEITE MAMEDID 

Prr官oeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

加＆耳 D王 uロlA'A'' 
mEG加E匡TR加ICO 刊‘v20加  

Objeto- contrata"o de e.nspresa (,,parョ  aquisi"o de Equ・partentos) M,s・nat 

~as旭ras山．  Praaロ「edo tido conforme“んt. 4'-G da lei 13.929/202a Edい  e Anexos 

i.nvw.planaito.ba.gov.br  Informa'6es: prnplanalRoiicita@gmail.com  

叩4石AImT，加1Wm3/20ユo 

磐燕欝鴛鶴灘撫餓鵬撚礁鴛灘  

enwtplanalto.ba.gov.br  In句Fm叫るes: pmplanatsロ cita@gmail com. 

analto, 13 de agosto de ユ020 
ADALBERTO RODRIGUES MERA 

pre'peirn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PoOEs 

AVISOS ロELに AAO 
PREG O ELETR NICO N' 4/2020 

A Prek加ra Muniロpal de Po‘ 5-5 Bahia, em conformi山de com ロ dit叩aio na 
Lei 10.520/2002, ecreto nt 10.024/2020, Decreto Municipal n5 545/2020 ‘●
いmplementae n5 323/2006 e, nubs,diariamente a Lei n 且“ノ1993, covil tuas pottenores 

ra6es, torna pblico que ser」  realizado o Preg●o Elete加ice vi5叩4n020, tendo como 
叫etc ロ fornecimento di' ste de imunocromat叫ralia (testes rpido司 para diagn6stico da 
COい 39, com cassetes e com separa戸o de detec o de anticorpos O e 1gM, podendo 
ser utilizado cmi amostra ・ uangu・」 Soro ou plasmョ」 P「α・dent・ de colesョ venosa ou 
“~e, de uso in vitro, nos termos da Re K加  RDC n.t 36n015 em atendimento a 
Secreta riョ Municipal de Saude deste Municpio, qu・ lera rca ado dia 28d・ agostロ“ 
m0, き  s 101500mmn, na sede desta Prefeitura. Aos eressados o Edtal estar‘ 山5150 o 
no link http arew ‘ oes. ha lo. org. hnmta rena aAlotacoesNoso, www Itaco・  
tcom.br r hot『ノノwww.tranaparsncia.pocoes,ba.gov加 ransparencia/diarvo, osois 
informa'6esNsf0 ao setor rompesでmと  estabelecido'Rua 鵬lia."'346a Centro 
Pロ‘6es-Ba, das OlhclOm,n き  s l3hOOmsn. Os demais atロ‘deste processe・・ero publicadosm 
Dirio oficial do Municipio 

PREGO ELETR NICO N' 5/2020 

A Prefeitura Municipal de Pロ‘6ea - Bahia. ens conformidade com o disposto旧  
Le ユロ 5ユ可2002, Decreto ne 10.024/20加．  Decreto Municipal at 14m020 しe 

Complementaralteraes. Eorna 欝  e,, sabsidiariamente a, Lei nt a.666/1993, corn suas posterioresico que ser realizado o Pregao Eleta'& ito nt 005/2020, tendo como objeto oSecretaria ecimenin icipa I 器pamentos de proseo individual IEPII ens'cia Social deste Munic pio, que ser realiza ：dimedia de 
器器7020, as lohOoniin, na sede desta Prefeitura. Aosno 	link 	http://www.pocoes.ba.io.org.be農器donsparen Edital  estaidlacoesN器  
ho,//weew.transparenoa,pocoes.ba avtr/t「・nw「・nロai山rio  ”・kw.foem ・・ lu・isca 
aomor competente, estai todo ● “ ia. nt I ’「 α・t皿『叫＆ -Ba. dat 07mnun 
St 13h叩mm Os demais os deste processo sero p叱ados no Di'rio Oficial 山】  

P叫る●,ノBA, 13d● hto de 2070 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE 

A訓 35 DE UC” 加  
pggoAo PRES4NOAL PP N' 11/2020 

O Pregoeiro do Municipio de （加IIiIInigu eノ日A, nomeado peio Decreto nt 444 de 

07rena nelno de 2020, no ato de tulicitao na modalidadel認農i es, torna pntbllco aos interessaPRESENOAS N' 017/2020 - 器  
ADMINISTRATIVO N' 077n020, Tipo: MENOR PRE'O POS LOTE, Objeto: Coninsa 』o de 

empresa para pressao de servios t e aqussianiqarnas penadas, solicitsdo pela secretaria Munici peas quee lnfraeatrutu o ut as nasServi os Pblicos 
da cidade de 0 ngue四A, conforme proposta. Sesso de Abertura:' s 10:00 horaa do b 
24ノ昭ノ2020, realizada na sala de reuni6es da CPL na Prefeitura Municipal ci' O叫ngue 

Bahia. locao Edital na器a Hermgenes Jos da SIlva, s/ne, Centro. Os interessados podede Licilaes Prefeitura Municipal de Quieue - BA, das Ott'島obter2h. 
PR王‘ omBENCIAJ, I●・ N・ l3/m. 

o Prcgoeiro do Municip‘ロ de Gui)昭ue/BA, nomeado pelo Oeロmo ne 444 de 

07rca慧nelrolicit器昭 uso de suas atribui'es, torne publicoodalidade PREGO PRESENCIAL N 器ssados que se- PROCESSO 
ADMINISTRAmO N● 078ノ2020. Ilpo: MENOR PRE'O PC um,o eloにmtrata戸． de 
estipe esョ  para quis戸o d  pneus, c'mar●・  ・  plロtelores para ● trotョ  d・  ● uk  
pertencentes ao Municpio de Qusjingue/BA ‘ロnfornse p・”mユ  Sesso de Abe・lura:h 
l2hooissin do d  24/昭p020 e sedmali ・ci・ n・ sala ・・・山sies dョ CPL 旧 Prefeitueョ  
Municipal de Quijingue - Bahia, local Pra'a slerm6genea aos da Silva, a加’， Centno. Os 
Interessados poderao obter o Edital m Prefeitura Munic叫 de Ou叫  BA,msaia da 
Comisso Permanente de Ucita''o, das 081,' s 1215 

（加甲ngue/BA, 13 de 昭osso de 2020 
ARILTON CにERO SANTOS ALMEIDA 

TOMADA DE PRE'OS 1? Ne p020 

A Comiss,o Licita"o torna pblico snug realiaar licita戸o na modalidade 
Tomada de Pr叫o n'OOp/202o P.A.08S/2020. Tipo: MENOR PRE'O. O可no: Contrat叫肋 de 

empresa especializadaPOVOADO lATh, Mun器engenhde Gui認 pare esecuo「  de reformaue-Ba., sob a forma de esecu島escola do Tat, noIndireta no regime 
de ensFeilada por pre'o gjobal. Sesso Abertura hlo：叩1, do dia 31A昭ノ20 na tab 
de reunides da COP且 mia Prefeitura Miaaaicipal deq」 ingot - Bahia, localizada na”叫ョ  

Htrmgene3387-2196/器 da Silva, S/Ndas 08:00 s器o. Quijingue-BA. Informaes atravou e-mail: Iicitacaoquijinguezoal濡 認  
interessados podero obt“ ロ Edital na Prefeitura Municipal de GUIJINGUE - BA, na sala da 

q 昭Ud ． 13 de叫osso de 2020. 
ARILTON OCERO SANTOS ALMEIDA 

Presidente da Comisso 

AVISO Dl LiCITA'AO 
m'"o PRESENCIAL PP N' 14/2  

O Pregロ“co do Municipio de Osijingue/BA, toma p]blico aos interessados “・  
se re司izarj licita戸o na nod訓 da  Preg●ロ  Presencial n' 054120加  Processo 

Admi'si ttrativo 04S/2020, ripロ  MENOR PRE'O POR lロlE, 'jeto: Conta'al叫加  de mi presa 

paEョョquiti戸ode‘ョ昭a e vasilhame de g's GLP p 13 4 p・「・肌end・「 nec・“・dad・ d・  
Secretaria de AssIst'nロ， Sod ttporte, Cultun e [aim  Secretaria de Administra"o; 

Secretaria de Agricnalluロ, Secreロ「ョ de Educa''o; Seロ・sana de Sa"de e Secresarlad・  
lnfraestrutun e Servios Publicos do Municpio de Quijingtae/BA, coniforme proposta 

Sesso de Abertuea 加 laon horas do dia 24)5W2020 e serm司izada na sala de reuni6es 

da CPL nョ Prefeiturョ Man 口pal deQa ngue BョIs日 local Pr町・ “sss,叱ene・」ロ“da"hl' 

s/ne, CentroM引ores infoema'6es atravs do tel. (75) 3387-2196 e oca 3387-2317 das Is 

's 11h. Os interessados podero面ter o EditalmPrefeitura Mu ， de Qtaflingnae - SA 
na sala da Comisso Permanente de Licita"o, das 昭Is s 12h 

Ou 昭mite/BA. Ia de ag o de 20m 

ARILTON CにERG SANTOS ALMEIDA 

α×Lm"m．ー“． ●“""ma・山”・~・’'lmユ‘・ “A叫I'" 
” ．“"+，“・Uh""n●”●“叱●● “・山’』  ‘"" 

 



Disney+ chega ao Brasil em 
novembro com Marvel e Pixar 

叫TmA JOEl皿  
ItsmmsIT加  
PARAC OVD-19 

NT叫AS L.王昨S A can troa 
toetma est' infectada como 
novo coronavinas. lie acordo 
com a colunista Fbia Olivei- 
n, o diagn6stico veio apis a 
realizaco de alguns exユmeis 
de nititia "Com sintomas le 
yes ap6s o diagneistico, ela作  
coo臨olada se tratando c 
atualmente, encontra-se 
muttりbem e totalmenteI e 
cuperada na sua casa de So 
Paulo" , inharmou a assessona 
dユartista. loelma resolveub 
ml叫luns dias de Ida-ias e em 
breve retomar os trabalhos 
de dWulgaくうo do DVI) de 25 
皿"os de carm」m 

~・1・甲・●・i-i~●~ 
~．“~~”“~ 

,"'“」」主“ 	14 a. 昭無雄l24h 21 

釘確AM酬GA Disney armo- 
cItmmtem, de mancoコoil 
e.'ial, que o servi'o de strea 
tning Disney+ chegar ao Bra 
ru e a todos as pases da Ame 
rtca Latina em novembro. A 
empresa ainda no conflrinem 
o valet da assinatura. o叫  
uso血ios do exterior que 凹.1 
tarain crIar uma conta com 
dados do Brasil se depararam 
'mn um vュkm R$ 2H. 99 

A plataforma de streaming 
gue Funcionara no mesmo  

formato da Netfltx. t-IB() Go 
e outtos - sed a ca sa de pro- 
du'6es da Disney, mxar 
Marvel, Star Wars e Nat tonal 
Geographic "A proposta de 
entretemmento Se丁a corn 
ptemcntada por utna oferta 
robusta de series e Filmes 
町iginais do Disney', um Se- 
lode produ‘」o prpria, com 
uma variedade de titules que 
pedem Ser vistos apenas em 
nossa plataforma, hem como 
conte'do originaゆreduz姐e, 

localmente em vrios palses 
da regijo para os mais diver 
sos pthlicos", disse Diego 
l.erner, presidente da Disne3 
na Am'rica Latina 
丘・dOS 05血ulowhm o叫  

prttduzid・  s por e para り Ins 
Un,・ ， assitn como as cok 
'6es completas de todos os 
contendes disponiveIs das 
marcas em todos os forma 
tos I.'inetoa, series, curtas 
shows e drwumentriosj es- 
tarjo disponveis exclusiva- 

A eel, flit 
Ma,dp1an, e 
Iw-ecticeid. 

ea累濡tia 
~~，  
,"“~ 

mente na plataforma, de 
acordo com a empresa 

Novas histりrias dos enか
山os Ma丁vei vo chegョr na 
regiit com tanくameoto Sト  
mttltineo aos Estados Uni 
dos, atualmente programa-
dos para 2020 e 2021. Entre 
elas, Falc"o e o Soldado In 
vernal, com Saro Wilson 
EsteIo (Anthony MacIde) e 
Huckv liames/O Sotdado In 
veroal(Sebastian Stanl 

Outra novidade ' a srie 
Windavision, que combina 
o estilo das comdias cl』ssl 
cas com o Universo Cinema- 
tografico da Marvel (MCU), 
no quail1なnda Maximor 
(Elizabeth Olsen) e雄sao 
(Paui Bettanv) vivem uma 
vida suburbana idea], at' 
cctme'arem suspettar que 
tieoi ludo e o que parece; e 
lambem I .oFcl, ttrna novasぐ  
nie na qual 'tom Hidd]eston 
represa Seu papei como I.oki. 
山one eps 6dios dapil 

meira temporada de The 
mndahmm,a srie lire-ac・一  
boo da saga Star Wars, que 
soma 15 indica es ao Emmy, 
estatiei disponhCeis no tanロ  
menlo. Ass1tmda temporada 
Ser'bnada ao tnesmo tempo 
quenusEUA Star助mThe 
Clone Wars, a animaCao 
tambm estar no Disney+ 

Cl』ssicos da anima“・， αト  
mu A Dama e o \lagabundo, 
Branca de Neve, Cinderela e O 
Rei I.e承パco outras das 
atra&sdo Disnevio, que j' 
acumula tnais de 60 milhes 
de assinantes no murado 

Funcionarios 
da Cinemateca 
Brasileira serao 
demitidos 

AUOIOV5UAL A Associa 血o 
de Comunica'o Educativa 
Roquette Pinto (Acerp) co- 
municou ontem a todos os 
んncionrins da Cinemateca 
Brasileirast encerramento 
dos contratos de trabalho 

'No Uulimo dia 7. em que a 
Secretaria Espe'コldeCultttra 
theou para assumir a （血le 
nuttx山Juntoummm con - 
tit電ente da Pr山cia Fhletal, 
tosastontits coto it aecreliariet 
adjunto do Audiovisu皿para 
que os funciosirios fossem 
matit ides ou recoubコ1訓叫  
nロ5. Infelini肥tilcI価o由『  
vertias nenhum compmnto 
formal a asse respeito", expli 
ca urna nota da Acerp 

Katrasi血●, o secret」rio 
adFtnto, representante da 
Secretユria Especial da Citト  
lulコ， れ‘o soube in旬rmar se 
O gory roe Iロmaria 証guma 
atitude em rela ；』o aos fun 
cionrios. O Estado entrou 
em contato com o Minist'rio 
面Turismo, ロias ainda ai加  
houve resposta 

"Tanth巴m ttwnms um pe 
由do de liminar negado peta 
Justia e a a加queud可“ 
pagainentopor paste dugo 
remo de cerca de R$ 14 mi 
tIthes ainda estュ  tramitando, 
A AceTp est' envidando es- 
forcos para icrtbtr esse mon 
unte e. assim, lis可Uコr toek蔦  
os comprcenissos trabalhistas 
que su培」肥m com as dent 
堂ks'.dtzanota. Ocorpode 
funciotirios da Cinetnateca 
tm especialistas quemli十  
ulョ」1l ul c鵬ab‘ョα鳶 

*150 DC LJロTA AO . P BA 	zaeoALn ', 

灘懲鴛難e de teies52005 H?'*1,盤燕F..,esseA" P難競臓蕪魚  
-R-e器盟言慧豊名監と窓“」留●臨黒e,-'see'認器：’鵠- P臨器 

盟器摺認 ea留.da de -wee pee ee昔..tsi#, n'o' die'eeiafls Fde 	AtB- de V.B e ele 	e'ai'e I) .,,e,. 'eel器ニ」●器  
atacam. e, ito, BessIndaOW, is,..,?鴛議熊憲鷺熊」ミ轡1,,joO to sacia'15800 

c58e5mC田，四xo馴1王．昨SAliVO 0王  Sail匡‘RECa"ALt 
酬加DE omrA 加価RP"EOAO FREI馴口AL Ir叫n但町  

O F4eoat do 旺こasv'tE n'ia o,ae reta tu"t nt tdd, retort o Pre9io 
A~●●叫apr2015 画●虹旺G喝lm叱晦Cos“● ’●” ・ ”・●‘ 
pretla"o de sessa de tirita.叫加 Yeveibafi e a可航”川”●加a. let~旧叩m4”●■ 
e acdade e tapewiet, co, e etlntt e to,,,.t・ttdod e PoaS tettltet da trem do 
"b血pnebscaree血pa 15( u引~“血叫””国」D寺“山Ca,山山「加
風““．加． “5~ 旺α畑N王  Let to 51052- 123庫‘石曲ユ  5,山  
25t5/l0m mtel's ta回・忙 mpjtwaaiaete..rr'ent.面ロ■l ● d“~soot's 
.". 5~叩 m 山．,m ョ ~ “ ~ m● ”  r ●‘ ，・加 “ 
証BR Crim S酬bん“”山」●“~o・  

」・“●‘“「 h'‘●“'“・ “．"' 

認a, UOtdiO, 豊  e 懲Sit-- Fde O P_H - tree"[HtiebSt.d'.S 5' 14'?fljt La Car- 

難

； 1'=‘ 'te ニニ 電こ
 tal難 言』灘 i 蕪

蕪難議鷺難灘

： ニ 留.tdt ’ 」  

． “，  “ ~ 一」．  

蕪ミ a- esミ rr
ミ ‘器 ニ 1t='trt=s: a'rciz 

盤 難 I議難  
i ミ 蕪 ca, 憲 ミ  

Aliso匡ud「叫‘op"Aop証旺““●“~ ’“●・ Ad“●●m ・’lieロm・
口叫  ■t~り d・・”・ F・ ”コ ‘・ ~● “R●り●● h"”●●” “ 
・．”・l面‘“・ aeyg e perto 1加・“叫E・td‘ ●・ “Pt,山A~ 
0mm0th"e・‘．“・加 '27 山・”・ de atロ‘'m"” ● “叫’叫asa・ E~ 

； it-a,  ae 鵠be dite S- I' NI ”I 加
叫d C.m● ●・・m""“●‘ロ“'”・“ ．●・‘・h叩“●・・’●h…・~ 
,dacl'i,tsse15 a:,ade Se,t'r,t at d.era,dai de di,.,ae eooiaia a, m.dett a. ietsai 
Bk ● e lea de item' 27 e aga de loam it l0,ta e bacat aoet加  de E‘~ 
,toba.setee,ne pa. -”・  flaeat qa be Gits's, Livee. AteS - R,qus・ 

晦「．mRA●●~●~“ ・  
CtWJ Pt 13.751d455en143 

川 ER王muく」 oAlitE RB11FICACAO OF F器 認 留器累l taos 
o ,aastctPto匡 Fbseeeio 5 ●v●山A~● “"”●加~●●~~“・  
""a ‘・●” e e r.errtc叫“ 山CoraL de Tat一“"”~e'mm.mq“~” 

蕪 n'" e 灘  or'.'.dade ,e. .teteotee e'a p... neaJtredo esse Rio do beset'. de e - Idetent..de

-a.議  he灘 i難 ミミ

灘 競 ミ 蕪議 議  
“■~'at山”り・・血‘加‘・●一~‘a""'“~““ 電  
~．“m"．“~…．‘"”~・ k・●山一・・~”・~・ロ“- 
Ai sits se tat, de P,teedste ilessoS de Fe'.... N... te. IC,'.. SeeS' de si, V.de 
i“・ Sstt d, ● 9)0 F.m'oo aRts, iidt totes de Stat M,L0'I BtH'R PtRFIRA flea 
sANTotA．~●，山 c，~“ 一山t~“．  



PO華Oe1 Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO - Po96es - Bahia -FONEIFAX (77) 3431-5820 

ITURA fl MUNICIPAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

DOCUMENTOS 

41鵬・・ン,・戸ロ・ Pd”ノ  



   

RV IMOLA RV ÍMOLA (11) 2404-7070 
rvij11&aいniniota comb 
ill) 2404-7070 
romolarorvimota.com.br  

4v. Lau「ロ de Gusmョo S'tveira, 479 
id. S"o Geroldo CEP 07042 ・110 - GuaruLhos, SP 
Av. Laura de Gusiriào Silveira, 479 
Jd. Sao Geraldo CEP 07042-110 Guartlihos, SP 

Guaruthas 
2020  
Guaruthos 
2020 

ATESTADO DE CAPACIDADE TCNICA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fins de prova, aptid豆o de desempenho, atestado de capacidade tecnica e 
execu戸o, que a empresa LMG LASERS, COMERCIO IMPORTAいO E EXPORTAいO LTDA, pessoa 
juridica de direito privado, CNPJ sob o nQ 09.089.140/0001ー52, com sede na Rua Rua Sebasti百o 
Monteiro Ferraz,421 - Bairro Polo Industrial, CEP 37800-000 , Cidade Guaxup‘ ー  Estado MG, 
neste ato representado por seu (ua) S6cio (a) Propriet白rio (a) o (a) Sr. (fl EMIL CARLOS 
SALOMAO, brasileiro(a), CASADO, portador do RG n.9 10944928, SSP-SP e CPF n2 500.600.646- 
00, forneceu para nossa empresa Material Hospitalar, conforme relacionado abaixo: 

Atestamos para fins de prova, aptidão de desempenho, atestado de capacidade técnica e 
execução, que a empresa LMG LASERS, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa 
juridica de direito privado, CNPJ sob o ng 09.089.140/0001-52, com sede na Rua Rua Sebastião 
Monteiro Ferraz,421 - Bairro Polo Industrial, CEP 37800-000 , Cidade Guaxupé - Estado MG, 
neste ato representado por seu (ua) Socio (a) Proprietario (a) o (a) Sr. (g) EMIL CARLOS 
SALOMÃO, brasileiro(a), CASADO, portador do RG n.° 10944928, SSP-SP e CPF n° 500.600.646-
00, forneceu para nossa empresa Material Hospitalar, conforme relacionado abaixo: 

I ITEM PRODUTO UN. QTE. 

01 TESTE RAPIDO PARA DETECÇAO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG e IgM 
COVID-19, METODOLOGIA IMUNOCROMATOGRAFIA, PODENDO 
SER UTILIZADO EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO E PLASMA. 
NOME COML HIGTOP. DETENTOR DO REG. CEPALAB LAB. LTDA, 
CNN:02248312/0001-44, FABR. QINGDAO HIGHTOP 
BIOTECH Co., Ltd.,SHANDONG, CHINA. 
ANVISA: MS:80258020106 

UN I 	20.000 

A referida empresa desenvolveu com compet'ncia o fornecimento destes produtos A referida empresa desenvolveu com competência o fornecimento destes produtos. 

Informamos ainda que, o fornecimento foi realizado seguindo os padr6es e prazos exigidos 
com qualidade, n含o tendo havido nada que comprometesse sua reputa戸o ' tico- 
profissional e cumprindo integralmente as disposi'6es contratuais estipuladas 

Informamos ainda que, o fornecimento foi realizado seguindo os padr6es e prazos exigidos 

com qualidade, nâo tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético- 

profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas. 

R二Il烏yン istrador 
Kazao Social: KV imola Iransportes e Logistica 

Endere'o: Av Lauro de Gusmo Silveira 479 
CNPJ: 05.366.44410001-69 
Telefone: 11 2404-7073 

Ro erto)/4 

istrador 
, 

Razão Social: RV lmola Transportes e Logistica 
Enderego: Av Lauro de Gusmão Silveira 479 
CNPJ: 05.366.444/0001-69 
Telefone: 11 2404-7073 

Guaxup' 13 de Julho de 2020 Guaxupé 13 de Julho de 2020. 

flGUNDo加月鵬O NO?M執I. 	 . 

器hIdsd. de t% preUcades:Mos)pScsdo(s) por: 	 ノ／／ 	ノ  

INIGUNDO SERVIV3 NOTARIAL 
Autentlco este documento, compost* de 1 %Mtn% por Um 

mbrIcadals), numersdals) e aulmbede(s), por w reproduno 

flel do original que me eptssentado, do out dou it 

Gaup', 28/084020 15:18:2014008 

ULO DE CONKS LTA: DIRKS'S? 
CO0100 DR UGURANDA: 0997.5 1.1084.5045 
amiss de etos rafted's' 

Mors) predcedo(s) par 
FERNANDA ROMERO MAR 	ISCREVENTE 

MINIMA, TF11141,70 T caRRS7 IERRSO 
Consults a validads doss seta no ski: hrips:isselos.Img.jus.br 

N■ pA 
ETIQUtTA 
AAPETS4e 

fr 
ETIQUETA 
AAPIT9046 



Alvara Provis6rio No. :01045/2020 
Exercido: 2020 

Validade: 14-02・2021 

Razo Social: LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E- 	- 	 ---..----- 	- 	堅讐讐1竺町二．にふ  
Nome トantasla: 

I 

CNPJ: l8.663.40110001-97 

AV. CONDE RIBEIRO DO VALLE, 68- CENTRO 

CEP: 37800-000 - GUAXUPE - MG 
FONE; (35) 3559-1001 ・  FAX: (35) 3551・5700 

flnancas@guaxupe.mg.gov.br  

cNP上 lB』63皿lI加。m 

Av.coNDE RI日EIRo Do vALLE,,B ・ cENTRo 	 C6digo Mobili自rio  

cEP 37BOO』00.GUAxuPしMG 	 011867 

Os es加beieclmentos‘加scritos no‘九creto es加dual n' 44.270 k114.13aes持o obrigados a apresen加ro加udo do corpo 
山bombeiros. 

Guaxup‘ 一 MG, 14-08・2020 

Renato Carlos de Gouva 
Secretrio de Desenvolvimento Econ6mico e Meio Ambiente 

護  

雀  

IRG: 一一一 	」IE: 	 長rea:439,87 	上PF/CNPJ: 09.089.l40/0001-52 

Outro Documento: 	 jripo ISS: Faturamento 	 Pipo: 	 」  
Observa o: PARA EMISSAO DE ALVARA SANITARIO
AVCB: 28/01/2021 
Atividade Licen9a 

COM. 4111 00M2 

RUA SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ 421 ANEXO V POLO INDUSTRIAL DE GUAXUPE Guaxup'-MG 

CONTADOR: CONCIS CONTABIL EIRELI 
~ 
,NAE 
I 2t29-1/99 - Fabrica9'o de outras m'quinas e equipamentos de uso geral n白o especificados anteriormente, pe 
21.10-6/00-Fabrica9●o de produtos farmoquimicos; 21.23-8/00-Fabrica9言o de prepara'6es farmac'uticas; 
32.50-7/05-Fabrica9'o de materiais para medicina e odontologia; 33.12-1/03-Manuten"o e repara9百o de 
aparelhos eletromdicos e eletroterap'uticos e equipamentos de irradia9'o; 46.44-3/01-Com'rcio atacadista 
de medicamentos e drogas de uso humano; 46.64-8/00・"Com'rcio atacadista de m自quinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-m'dico-hospitalar; partes e pe9as"; 47.73-3/00-Comrcio varejista de artigos 
m'dicos e ortop'dicos 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUP, no uso de suas atribui.es  legais concede ao contribuln加acima descrito 
AUTORIZ4CAO para exerceras atividades indicadas na Declara''o de Inscri'o Municipal. 

Este Alva層dever se, fixado em local visiv叫para efeito de fiscaiiza 4 podendo ser cassado e determinat畑  ●加加rdl'4 

器器篇祭恕；des co fech,cesso do in票to doeO nat,窓leclndime需： a qualquerS exlgenclas器鷺器deque deSe Policia鴛de existir as coinistrativa, ense踏oca
alm das san6es supra, ainda penas de multa eis demais constantes na legisla戸o vigente. 

A atividade est sujeita periodicamente as inspe es municipais, InclusIve da Vigilncia Sanit ria. 

~Local Autorizado: 

1 

1 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

~~．  “~ 
Bet. Eloise Helena Romeiro Marques 	Bel. Francisco de Sotia Marques 	Bel. flivIa Romeiro Marques 

1組且“ 	 臼man血Romeiro血rques 	馴Mna Aparecida Lucas Ro町  
SリBSIWJTOS 	 SU日STII1JTAS 	、  

Livro:111-P P自glna:336 

"PROCURAAO BASTANTE JQUE FAZ(EM) LMG LASERS ー  
COM白RCェO, ェMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,'NA 
FORMA ADTANTF,"- 

一  一 	ー 	．  SAIBAM todos' quantos este pablico instrumento 
ue rrocura9ao virem que, aos 03 (tr6s) dias do m邑s de agosto do 
aIlo 、ue zuzu ( uois mユl !Yinte) nesta Cidade de Guaxup白, Estado 
ue ,Lvlinas beraユs, no 2u SERVI O NOTARIAL a Avenida Dr. 'Joao 

弾熱こ蕪熱讃器篇織  comoRTAAO LTDA鷲orgaN P J竃o式気瑠紫52, 
ニ：ブ二  り、J -I.二 2てどどフ .v'J-o フ, com sece na 	Rua Sebastiao Monteiro 
EeLLaZ, nー  qzi, anexo V, Polo Industrial de Guaxup白, CEP 37.800-"fir' - --- 	- .-. 	- 	- 

蕪ぎ簿矛繊a博躍子こ篇範穿圭筆 seu, s 5cio EMILsado, CI RG 
, 	' ., ．  ニ 	ー二一 	ー一 I 	ー‘' 	‘」‘ 	._, s_I 'I'U Vリ・ u"o~VV, 	resユciente 	e 

uomscサiauo 一  naどra9a Sebastiana Cruvinel Ribeiro, n。  78, Jardim 
聖Va ,りuaxupe, じtiP JI・日00-000, Guaxup白, mnas Gerais, nos 七ermos 

認ci20鍔usa U seJUCE語乳識4 alt4 ' 篇奮o conti31207鍛競 firmado25-濃猛訂  
F'mlP三？v三ao,pela certidao simplificada expedida aos 09-07-2020. 
por narineiy Ce Paula Bomfim, valida9さo visual C20000ユ406160, 
arquivacio , nestas notas sob o n。  ユ・ 459-20; que se icentifica(rn 
三UIIlo 5??c 0 . o(a-s) pr6prio(a-s) nomeado(a-s) conforme O ( s ) 
uocumento P s) mencionado(s) que apresenta(m) como seu(s), diante 
uo, que, 、  cie cuja capacidade civil para eSte ato dou f白 . Entao, 
？男警a一割  outorgante(s) me foi dito e declarado que, por este 
puDsico . instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia(m) 
e constitui (em) como bastante(s) procurador(a-es), a ・  quem 
ueciaratm1 ' connecer, onde necess白rio for e com esta se 

器器認】器発ご％ーマ『ごこ一竿 (a-s？・  Outorgada: 」  MA CRェSTェNA  
ーー’'"rーニー一ととーf、ゲ‘ '“ーユ．’ 1)ェasユ山eエra, gerepte adminユstrativa, 
casaaa,. ci RU MG-ii ・ 454 ・ 535 SSP MG, CPF ME 013.312.066-00, 
res,.uente , e comicijiada na Rua Luiz Vilas Boas, n。  21, Res. 
旦サ三o aernine, UtiP if ・ 3 U0-00O, Guaxup白, Minas Gerais7 a quem 
con工ere ampsos, gerais e especiais poderes para representar a 
具fma uunto aos , urgaos PQblicos Federais, Estaduais, Municipais, 
りuLrquias’， 準iv叩os, co円 a tユnaユidade de tpresen七  -la junto a 
quaisquer Licita9oes Publicas de interesse da outorgante em 
習翌sque円． 〔nciaq具ー七望9u 旦5竺99旦三eodendo praticar os seguin七es 
aLos; , retirar tiIJiTA上S リli; LェじェTAgOES E NOTAS DE EMPENHOS, dar 
ericracia em propos亡a, assistエr Reuni6es de Aber七ura de 
Documenta9さo e/ou Proposta, concordar, discordar, fornecer 
pre9os, participar de Concorrencias Pablicas e/ou Particulares, 
どregao e Pregao Nnplo, podendo pra七icar ofertar. lances dp 
pre9os, apresentar documentos e habilitacao preliminar. 
apresentar proposta, acompanhar e dar andamento a processos. 
cumprユr exigencユas‘ ユmpugnar, transigir, bncordar, discordar, 
aesユstir, recorrer, declarar, fazer provas, assinar atas. rr-ー  
propostas, contratos, praticar os demais atos pertinehtes, .ソ  
enrユm, praticar todos os demais atos aos fins deste mandato. oor （シc 
mais especiais que sejam e aqui nao expressos. O PRESENTE '.yJ 
』・a'.j. n..na.sia'.# "''～、  .,. ua.',, ‘レ島  s.vn' nrnj. eSL'taL.nr.rl-rn: veclara(m) . 	~・  lii 
expressa e espontaneamente o(a-s) outorgante(s), sob as penas da !,> 
seユ ，一  工ace ao provimento り」ーPRノノ」0-0 6-2 02 01CGJ~P.丁ーMG IrN只NR~Mrこ、 - uIm‘、  
a-, que a qua上ユ ticaCao, iden七ユ上ユcaCao, estado civil (arts ．  ユ86- l ニ‘ 
iaソ;, e respectivos ciocumentos comprobatorios, estao corretos. C' 
vasicios e nao sorreram altera9ao alguma, inclusive quanto a ー  
ratifica9ao, revoga9ao, cancelamento ou anula9ao. b-) que os 

Amb自Dr.山加C日巾S・加・nm ・ Con加・ Ou・×叩酬G ・ CEP 37800-000 一印ne/Fax (35)3551・1677,3551-0367 



EM TESTo. DA VERDADE 

Guaxup6, 3 de agosto de 2020 

S工LVANA CIDA LUCA$ ROSA 
ST工TUTA ダ0晋s俄  

o 藷 

一’目しク，  
た. -二か  t \ 
I-tu.

'C % i『  
―加鴨本‘ 
Aui.fl uW dosmfl, 4nP$ de 1 tome(s), por 
flatdaS4s3, ttinr sJe Usrbsds(SL por ser riprou 

詰帥鵠20 11:1鶴sentado, do que$1435 _,讐 

瞬鶴費， lest.u12.謡  
QeflSlded tISspfeSCt :' 	 J 

農踏鶴“.,'fmN電～ノ戸  

~＝コ誌 4器器CflIOS1m9 jue br 
、二」  三  

H'DA 
ETIQUETA 
AAP877633I 

Pgina:337 

documento' quanto ao objeto deste iiandato, serao comprovadps 
quando d刊  U七1.nza9ao des七a ・  Cー）  que dispensa(m) a presen9a das 
:estemunhas instrument白rias. d-) Isentando, assim, esta 

でetユ工ユca9Pes 工uturas ・ ASSユm o aユssera(m) o(a-sj outorgante (S’・ e 

覧藍diu師am) que 1e s ndo lida,罷』猛avrasse a presente procurao(m), outorga (m) e assina (m) -aぱmqualminha 

presena situ『協ua霊“諮』臨 (Cdigo:contedo髪器Ce i晋CuEa認 relatlument識
え$10O,5O; Recompe: R$6,03; Taxa de Fiscaliza9ao Judici白ria: 
$33,48 - Valor total: . R$142 , 52 . Quantidade: 3 - (C digo: 8101-
- Arquiframento) - Emolumentos: R$18 , 54; Recompe: R$l,ll; Ta;a 

de Fiscal4iza9ao Judici白ria: R$.6,15 - Valor total: R$26,25. 
Jalor Total: Emolumentos: R$119,04; Recompe: R$7,14; Taxa de 
?iscalizadao Judici白ria: R$39,63 - Valor total: R$168,77. Eu. 
BEL. ELO玲A HELENA ROME工RO MARQUES, TABEL血，  que a fiz redigiL 
;onferirH subscrevi, dou f' e tamb6m assino em publico e rasg. 
Guaxup6, '3/08/2020. Em test 。  (SINAL PUBLICO) da verdade. (a.a.) 
3EL. ELO血  』』血皿 ‘ ROMEェRO MARQUES- TABELェA ノノノノ  EMm CARLQS 
3ALO皿O.．■~Frasladada em seguida ．ー  NADA MAIS. 
Eu, 	一想網資報滅’' 	 , SUBSTェTUTA, que a fiz 七rasladar, 
conferi 、,'戸・  screvi, dou f6 e assino em p'blico e raso. 

Livro:111- 3 
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麟RYIONOTARdocum.rn com posto 0.2 folha(s) pot mimrumndMs) cadmbsda(s), por ut mprodu&olUi mfll lpSel$ntado do QU, dou N.2:24 29532 

灘灘01*95555NA: 3141.ZE9.657,95olaftosO..: 2 	I 	-声4 -激  
At(s) p喪・.do・”“ 	ノ 	／  イ 	jーー ’' で”1'h1WAWMtIR0 MARQUES. ・  EVENTS 	 - 
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EM BRANCO , 



S 

S 
Autent$co esta documento, composto de I tots(s), por mr 
,ubdctds(s), numerids(s) e cailmoidi(s), portar reprodu●io 

liii do oilOu nu p盟que me7/2020 1器presented:07 27993 。・ do que dou憎‘ 
SELO DECONSULTA: 0Tfl2181 
c6Oioo DE SEGURAN'A: 4530,06 
Quantidede destoe praticedos: I 
At$s) preticido(s) por 
FERNANDA ROMEIRO MARQU ・  ScREWNIE 

EmeI:R$s,41 TFi:RS1,70 TotsI:R$Corats e vel!dsds deito saio誌5 III:Ltt器:fS.iCs.lmg jut br N'DA 
ETIQUETA 
AAP675363 
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Ministério da Economia 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

...... 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

31207913728 

Código da Natureza 
Juridica 

2062 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

1 - REQUERIMEN I 0 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	 1 MC; I ASFRS - FARRICACAO COMFRCIO IMPORTACAO E FXPORTACAO LTDA 

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

requer a VS' o deferimento do seguinte ato: 	

ilt11111111111 
N° DE 	CÓDIGO CODIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO 	 M0P2000607 74  

I 	002 ALTERACAO 

020 1 ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 

028 1 EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF 
2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

II 	
GI JAXUPE 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

13 Aaosto 2020 	 Telefone de Contato: 

Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
A decisão 

/ 	/ 
Data 

NÃO 	 NÃO 	1 	/ __/__J Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
2' Exigência 	 V Exigência 	4° Exigência 	5° Exigência 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

rocesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 2' Exigência 	31 Exigencia 	4° Exigéncia 	5 Exigência 
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo Capa de Processo 

I ntificação do Processo 
INúmero do Processo Módulo Integrador 

,MGP2000607174 

Data , 

17/0E-2020 

:imam do Protocolo 

424.600-8 

1 ntificagão do(s) Assinante(s) 

3F Nome 

10.660.646-00 EMIL CARLOS SALOMAO . • 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO CONTRATATUAL 

LMG LASERS - COM'RCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
(11k Altera'ao) 

ABDO SALOMAO JロNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhきo parcial de 
bens, m'dico, empres白rio, natural de Guaran'sia-MG, nascido em 07.02.1972, 
portador da C'dula de Identidade n2. 24.674.508-3 SSP-SP e CPF sob n2 
634.378.216-87, residente e domiciliado na Rua Waldomiro Prado, n2. 136 
Residencial Alto da Colina, em Guaxup'-'MG, CEP 37800-000; 

EMIL CARLOS SALOMAO, brasileiro, casado em regime de comunhさo parcial de 
bens, engenheiro, empres'rio, natural de Juruaia-MG, nascido em 14.12.1959, 
portador da C'dula de Identidade nQ. 10.944.428-O SSP-SP e CPF sob n9 
500.660.646-00, residente e domiciliado na PraGa Sebastiana Cruvinel Ribeiro, n2. 
78, Jardim Nova Guaxup', em Guaxup'-'MG, CEP 37800-000; 

ALIAN'A PARTICIPA'6ES LTDA, sociedade empres白ria limitada, com sede em 
Guaxup-MG, na Rua Sebastio Monteiro Ferraz, 421 1 Anexo II, Polo Industrial De 
Guaxup', CEP 37800-000, inscrita no CNPJ sob n2 09.161.251/0001-22, com 
contrato social devidamente registrado na Junta Comercial deste Estado sob n2 
3120796611-2 em 16.10.2007, neste ato representada por seus s6cios 
administradores ABDO SALOMAO JONIOR e EMIL CARLOS SALOMAO, ambos j白  
qualificados no pre合mbulo deste instrumento. 

Os contratantes acima qualificados, " nicos s6cios componentes da sociedade empres白ria 
limitada, sob a denomina'5o social de "LMG LASERS - COMRCIO, IMPORTA'AO E 
EXPORTACAO LTDA" com sede em Guaxup'-'MG, na Rua Sebastio Monteiro Ferraz, 421, 
Anexo V - Bairro P6lo Industrial de Guaxup白, CEP 37800-000, com contrato social 
devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial de Minas Gerais sob ne 
3120791372-8 em sess含o de 14.08.2007, inscrita no CNPJ sob n9. 09.089.140/0001-52 e 
filial registrada na Junta Comercial de S含o Paulo sob n9. 35903516066 em sess言o de 
19.11.2010, com sede na Avenida Marques S言o Vicente, 1619, sala 2013, Bairro Parque 
Industrial Tomas Edson, Subdistrito Barra Funda, na cidade de S百o Paulo, CEP 01139-003, 
inscrita no CNPJ sob n9. 09.089.140/0002-33, resolvem em comum acordo, alterar e 
consolidar o referido contrato social, como a seguir se contratam 

I- DAALTERACAO DO NOME EMPRESARIAL: 

O nome empresarial da empresa passa a ser LMG LASERS - FABRICAいO, COMRCIO, 
IMPORTAいO E EXPORTA'AO LTDA. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACO CONTRATATUAL 

LMG LASERS - COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
(11k Alterado) 

II- DA ALTERACAO DE ATIVIDADE: 

O objeto social da empresa passa a ser produ戸o e montagem, importa戸o, exporta戸o, 
comercializa戸o a varejo e por atacado, distribui‘きo, presta戸o de servios e assist己ncia 
tcnica de m'quinas, equipamentos, demais acess6rios, softwares, materiais, todos 
considerados produtos para a saude e com'rcio de medicamentos e drogas de uso 
humano, fabrica戸o de produtos para medicina e odontologia e subst含ncias 
farmac6uticas injet'veis, e com'rcio atacadista de instrumentos para uso m'dico, 
'irロrgico e hospitalar, fabrica戸o, importa戸o, exporta戸o, comercializa戸o a varejo e por 
.tacado, distribui きo de produtos para diagn6sticos de uso in vitro, bem como, 
impregna戸o em materiais com qualquer subst'ncia. 

Ill - DO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DA FILIAL: 

Os s6cios contratantes deliberam nesta data, pelo encerramento das atividades de sua 
filial, cadastrada no CNPJ sob o n2 09.089.140/0002-33 e NIRE n2 35903816066, com sede 
Avenida Marques S言o Vicente, 1619, Bairro Parque Industrial Tomas Edson, n935。  - 
$ubdistrito Barra Funda, na cidade de S百o Paulo, CEP 01139-003, cujo t'rmino ocorreu 
em 01.07.2020. 

IV- DO EXERCCIO SOCIAL 

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas 
justificadas de sua administra戸o, precedendo き  elabora戸o do invent'rio, se for o caso, 
do balan'o patrimonial e do balan'o de resultado econ6mico. 

Pargrafo prime iro: A crit'rio dos quotistas, α sociedade poder levantcr balanFos 
mensa周  trimestra瓦  semestra叫 anuais e extraordin drios para fins con tdbe為 dondo aos 
lucros ou prejuzos apurados o戸m que melhor convier; 

Pargr可osegundo: Os lucros apurados nestes balanFos poderdo, a critrio dos s6cios, 
$erem distribuIdos proporcionalmente d panicいa'do social de cada quotista ou mesmo 
desproporcional e mesmo que contenha saldo de exerccios anteriores meste caso serd 
feito um documento assinado por todos os quotistas concordando com a distribui'do 
iesproporcionaり  ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de 
ルcros para posterior destina'do; 

pargrafo terceiro: T‘コmbm as perdロs e prejuzos a;フurados neste balanco, podero ser 
ロbsorvidos pelos s6cios proporcionalmente d particいa戸o de cada um ou permaneceram 
em conta de prejuzos acumulados. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO CONTRATATUAL 

LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
(11' Altera‘百o) 

V ・  CONSOLIDACAO DE CONTRATO SOCIAL 
Os s6cios decidem reformular a reda戸o, renumerar as clusulas e CONSOLIDAR o 

CONTRATO SOCIAL que passa a vigorar da seguinte forma 

CL USULA PRIMEIRA 
"da DenominaC含o Social" 

A sociedade empres'ria limitada gira sob a denomina戸o social de LMG LASERS ー  

FABRICAいO, COMRCIO, IMPORTAいO E EXPORTAいO LTDA. 

CLUSULA SEGUNDA 
"da Sede Social e filiais" 

A sociedade tem sua sede na cidade de Guaxup'-MG, na Rua Sebastiきo Monteiro Ferraz, 

421, Anexo V - Bairro P6lo Industrial de Guaxupe, CEP 37800-000, mantendo a seguinte 

filial 

1) Rua Angela Cristina Benedetti, 404, Bairro Polo da Moda, na cidade de Guaxup, 

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

CLUSULA TERCEIRA 
"do Obieto Social" 

O objeto social da empresa consiste na produ戸o e montagem, importa戸o, exporta9言o, 

comercializa戸o a varejo e por atacado, distribui 含o, presta‘きo de servi'os e assistencia 

tcnica de m自quinas, equipamentos, demais acess6rios, softwares, materiais, todos 

considerados produtos para a saロde e com'rcio de medicamentos e drogas de uso 

humano, fabrica戸o de produtos para medicina e odontologia e substancias 

farmaceuticas injetjveis, e com'rcio atacadista de instrumentos para uso mdico, 

cir白rgico e hospitalar, fabrica戸o, importa戸o, exporta戸o, comercializa戸o a varejo e por 

atacado, distribui戸o de produtos para diagn6sticos de uso in vitro, bem como, 

impregna戸o em materiais com qualquer subst合ncia 

CLUSULA QUARTA 
"Do prazo de durac旨o e inIcio das atividades" 

O prazo de dura戸o da sociedade' indeterminado, tendo iniciado suas atividades no dia 

01 de agosto de 2007. 

CLUSULA QUINTA 
"do Capital Social e sua Integraliza‘百o" 

O capital social da sociedade' de R$ 100.000,00(cem mil reais), totalmente integralizado 

e dividido em 1000 (mil) quotas, no valor unit白rio de R$ 100,00 (cem reais), distribuido 

entre os s6cios 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO CONTRATATUAL 

LMG LASERS - COMRCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
(11' Alterafla) 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO CONTRATATUAL 

LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTACÂO E EXPORTACAO LTDA 
alumnae) 

Socios • s Valor Quotas Valoi 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$100,00 R$ 94.000,00 

Total 1.000 R$100-000.00 

Pargrafo ユ9: A responsabilidade de cada s6cio' restrita ao valor de suas quotas, mas 

t4,dos respondem solidariamente pela integraliza戸o do capital social. 
Párágrafo 12: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

t dos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

rgrafo 2g: Todos os direitos decorrentes da posi戸o de s6cio, tanto de natureza 

patrimonial como politica, inclusive o voto nas reuni6es de s6cio ou em qualquer outro 

t po de delibera戸o, tem peso equivalente ao percentual de participa9含o de cada um no 

caDital social. 

rá rafo 22: Todos os direitos decorrentes da posigão de sócio, tanto de natureza 

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

t po de deliberação, tem peso equivalente ao percentual de participagão de cada um no 

c pital social. 
CLAUSULA SEXTA 

"da Administrado" 
A administra9言o da sociedade ' exercida pelo s6cio EMIL CARLOS SALOMs O com os 

poderes e atribui'6es de administrar os neg6cios sociais, autorizado o uso do nome 

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

assumir obriga'6es seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 

onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem autoriza戸o dos outros s6cios. 

CLAUSULA SEXTA 

"da Administracão" 

A administração da sociedade é exercida pelo sócio EMIL CARLOS SALON1,0 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 

nerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros s6cios. 

. e 

par貞grafo 1旦: Todos e quaisquer atos realizados em nome da Sociedade, para serem Pará rafo 12: Todos e quaisquer atos realizados em nome da Sociedade, para serem 

onsiderados vlidos e obrigarem a 

dministrador isoladamente. 

onsiderados válidos e obrigarem a 

dministrador isoladamente. 

Sociedade, deverさo ser praticados pelo s6cio Sociedade, deverão ser praticados pelo sócio 

  

Pargrafo 2g: A aliena戸o de bens im6veis da Sociedade exige a aprova戸o Je todos os 

s6cios da Sociedade. 

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

s6cios da Sociedade. 

argrafo 3: E defeso ao s6cio usar a denomina戸o social em neg6cios particulares ou 

stranhos ao objeto social da Sociedade, tais como para concess旨o de abonos, avais ou 

endossos de favor e fian9as 

ará rafo 32: defeso ao s6cio usar a denominação social em negócios particulares ou 

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

endossos de favor e fiangas. 

CLUSULA STIMA 
"da Retirada de Pr6-Labore" 

Os administradores, quando no efetivo desempenho de suas func6es administrativas, 

podem efetuar retirada mensais a ttulo de "pr6-labore", cujo valor ser' fixadq de comum 

,cordo entre os s6cios e dentro das normas da legisla戸o em vigor. 

CLAUSULA SÉTIMA  

"da Retirada de Pro-Labore" 

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

podem efetuar retirada mensais a titulo de "pró-labore", cujo valor sera fixado de comum 

acordo entre os sócios e dentro das normas da legislação em vigor. 

p館mna 4 de S Pagina 4 de 8 

0  皿Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

c6digo de $guran9a CuUE Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05(2020 por Marinely de Paula Uontipi7 ecr t pa-GeraI
.pag. 6113 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico re istro sob o n° 7963666 em 14/08/2020 da Empresa LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA, Nire 31207913728 e protocolo 204246008 - 17/07/2020. Autenticação: 277D41$EBBEA997BOCC32C1ABAF67384EB548E. Marinely de 
Paula Bom m - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucerng.mg.gov.br  e Inforrne n° do protocolo 20/424.600-8 e o 
c6digo de s gurança CuUE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/08/2020 por Marinely de Paula Bortr4Setctiga-Geral. 

! twya 	 nag. 6/13 

. • 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO CONTRATATUAL 

1MG LASERS - COM'RCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
(11' Altera'5o) 

CLAUSULA OITAVA  

"da Delibera''o dos S6cios" 

Os s6cios reunir-se-含o uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao t'rmino do 

exercicio social, com o objetivo de: 

a) tomar contas dos administradores e deliberar sobre o balan'o 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. 

Par'grafo 19: As delibera'6es sociais sきo, como regra geral, tomadas pelos votos 

correspondentes a maioria do Capital Social, presente 白  reunio, ressalvadas, contudo, as 

delibera'6es sobre as mat'rias tratadas no Pargrafo Segundo abaixo, que demandam 

quorum qualificado. 

Pargrafo 2g: As mat'rias a seguir s含o, necessariamente, submetidas き  delibera戸o dos 

s6cios, sendo que, nos casos deste Par'grafo, as decis6es ser言o tomadas pelos votos 

correspondentes a mais da metade do capital social 

a) designa戸o dos administradores, quando feita em ato separado; 

b) destitui9きo dos administradores; 

c) modo de sua remunera戸o, quando nきo estabelecida no Contrato Social; 

Pargrafo 3: Alm da mat'ria tratada no Par'grafo 19 e 2旦  da Clusula Sexta, as mat'rias 

a seguir sきo, necessariamente, submetidas き  delibera戸o dos s6cios, sendo que, nos casos 

deste Pargrafo, as decis6es s言o tomadas pelos votos correspondentes a, no minimo, a 

3,/4 (trさs quartos) do capital social 

a) modifica戸o do Contrato Social; e 

b) incorpora戸o, fus首o, cis百o, cessa戸o de estado de liquida戸o, dissolu戸o da 

Sociedade e pedido de recupera戸o judicial e extrajudicial 

Par'grafo 49: As delibera'6es ser含o tomadas em reunies de s6cios, contudo, estas 

poder言o ser dispensadas quando todos decidirem, por escrito, sobre a mat'ria que seria 

objeto delas 

CL USULA NONA  

"do Exerccio Social" 

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas 

justificadas de sua administra戸o, precedendo 白  elabora戸o do invent'rio, se for o caso, 

do balan'o patrimonial e do balan'o de resultado econ6mico. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO CONTRATATUAL 

LMG LASERS - COMRCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  
(11' AtteraflQ) 

Pargr可bprimeiル： A crit'rio dos quotistas, a sociedade poder 厄vantar balan'os 

mensais, trimestrais, semestro瓦 anuais e extraordindrios para戸ns con tdbeis,‘加ndo aos 

lucros ou prejuたos apurados o戸m que me功or convier; 

Parqr可osegundo: Os lucros apurados nestes balan'os podero, a crit'rio dos s6cios, 
sjrem distribuIdos proporcionalmente d participa'do social de cada quotista ou mesmo 

ナsproporcional e mesmo que contenha saldo de exerccios anteriores 加este caso ser 

f ito um documento assinado por todos os quotistas concordando com a distribuiao 

ナsproporcionaり  ou ainda permanecerem em conta de lucros acumulados ou reservas de 

I cros paro posteガor destinaFdo; 

rgr可a terceira: Tamb'm as perdas e prejuzos apurados neste balan'o, podero ser 

aesorvidos pelos s6cios proporcionolmente d particいa戸o de cada um ou permaneceram 

e conta de prejuzos acumulados. 

CLAUSULA DCIMA  
"da Cess旨o de Quotas" 

's quotas s含o indivisveis e nao poder百o ser cedidas ou transferidas a s6cios ou terceiros 

s-rn consentimento das demais s6cios, aos quais fica assegurado, em igualdade de 

c.ndi'6es e preo, direito de preferncia na aquisi戸o de quotas postas き  venda, 

f.rmalizando, realizada a cessきo das quotas, a altera戸o contratual pertinente. 

, 
r :rafo り  nico: Nenhum das s6cios poder' onerar, criar participa戸o em garantia, 

enhorar ou de outra forma gravar suas quotas na Sociedade, sem aprova戸o pr'via dos 

ernais socios 

CLUSULA DCIMA PRIMEIRA  

"da Dissolucきo da Sociedade" 

Sociedade n含o se dissolver' pela retirada, exclusao, falecimento, invalidez ou interdi戸o 

e qualquer dos s6cios, continuando as suas atividades com os s6cios remanescentes, 

ihdependentemente da vontade, anu6ncia ou autoriza戸o do s6cio retirante ou de seus 

Fj erdeiros. 

Par'grafo 1: Nestas hip6teses, se os s6cios remanescentes deliberarem contrariamente 
ao ingresso na Sociedade das herdeiros e/ou do c6njuge do s6cio falecido, sero 
apurados e pagos os haveres na forma estabelecida neste Contrato Social 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO CONTRATATUAL 

LMG LASERS - COM RCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LIDA 
(11' Altera''o) 

Par'grafo 2: No caso de separa戸o judicial de qualquer dos s6cios, o c6njuge n含o poder' 

exigir desde logo a parte que lhe couber na quota social, mas concorrer き  divis百o 

peri6dica de lucros, se for o caso. Esta situa戸o perdurar' at' a liquida戸o da Sociedade, 

por vontade dos s6cios 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA  

"da Apurac旨o de Haveres" 

Os haveres a que tiver direito o s6cio invlido ou interditado, bem como os herdeiros ou 

sucessores do s6cio falecido serきo calculados mediante a aplica戸o do respectivo 

percentual de participa戸o no capital, sobre o valor do patrim6nio liquido cont'bil 

constante do balan'o especialmente levantado e aprovado na forma neste Contrato 

Social, corrigido monetariamente at' a data do efetivo pagamento 

Par'grafo 19: Os haveres ser百o pagos em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 

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

ap6s o evento que deu margem 

白 dissocia戸o ou dissolu9百o parcial da Sociedade e, as subsequentes, nos mesmos dias 

dos meses posteriores. 

Par'grafo 2: N百o ser言o considerados na apura戸o dos haveres os valores de eventual 

fundo de com'rcio ou de qualquer bem ou direito intangivel da Sociedade 

CL USULA DCIMA TERCEIRA  

"da Ausencia de Impedimentos" 

Os administradores declaram, sob as penas da lei, n言o estarem impedidos de exercer a 

administra9百o da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condena戸o criminal, ou 

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

acesso a cargos p"blicos, ou por crime falimentar, de prevarica戸o, peita ou suborno, 

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

contra normas de defesa da concorrencia, contra as rela96es de consumo, f' p"blica ou a 

propriedade. 

CL USULA D'CIMA QUARTA 

"do Foro" 

Fica eleito o Foro da Comarca de Guaxup'-MG, para qualquer a戸o fundada neste 

instrumento, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACAO CONTRATATUAL 

1MG LASERS - COMRCIO. IMPORTACAO EjEXPORTACAO LTDA  
(11' Alteraflo) 

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presen'a das testemunhas 
abaixo, com uma via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial deste 

Estado. 
Guaxup'-'MG, 01 de Julho de 2020. 

Abdo Salomao J"nior 

Alian'a Participa'6es Ltda 
(Abdo Salom'o Jnior) 

Emil Carlos Salom言o 

Alian'a Participa'6es Ltda 
(Emil Carlos Salom百o) 

Testemunhas: 

Fernando Cistola 
CRC-MG 39.065 

Viviane Flauzino De Oliveira 
CPF: 014.038.066-32 
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Data 

17/07/2020 
二  

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identifica9白o do Processo 

Nロmero do Protocolo 	N自mero do Processo M6dulo Integrador 

20/424.600-8 	 I MGP20006071 74 
」  

Identifica9白o do(s) Assinante(s) 

CPF 	 Nome 

634.378.216-87 	ABDO SALOMAO JUNIOR 

500.660.646-00 	'EMIL CARLOS SALOMAO 

与53.579.676-87 	FERNANDO CISTOLO 

014.038.066-32 VIVIANE FLAUZINO DE OLIVEIRA 
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Sistema Nacional ' de ' Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo 00 tstaoo ロ， Minas uerais‘． 	一  L 
Secretaria ae 上staao aa 十azenaa ae 'viunas uerats 
Junta Comercial cio Estado de Minas Gerais 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICA9AO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, de NIRE 3120791372-8 e protocdlado sob o nロmero 

20/424.600-8 em 17/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o n自mero 7963666, em 

14/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula 

Certifica o registro, a Secret白ria-Geral. Marinely de Paula Bomfim. Para sua yalida9言o, dever ser 

acessado o sitio eletrnico do Portal de Servi9os / Validar Documentos (https:// 

portaiservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pagesTimagemProces$oMaUflicaJSf)  e informar o nロmero de 

protocolo e chave de seguran9a 

Capa de Processo 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, de NIRE 3120791372-8 e protocolado sob o número 
20/424.600-8 em 17/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7963666, em 
14/08/2020. 0 ato foi deferido eletreinicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula. 
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua yalidação, clever:A ser 
acessado o sitio eletrônico do Portal de Servigos / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/Pages/imagemProceseo/viaUnicaisf)  e informar o número de 

protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

Nome Nome 
500.660.646-00 EMIL CARLOS SALOMAO 500.660.646-00 EMIL CARLOS SALOMAO 

_ 
lik 	If 	 L'1 	11 .. 

CPF Nome 

500.660.646-00 EMIL CARLOS SALOMAO 

634.378.216-87 ABDO SALOMAO JUNIOR 

014.038.066-32 VIVIANE FLAUZINO DE OLIVEIRA 

353.579.676-87 FERNANDO CISTOLO 

Belo Horizonte, sexta-feira, 14 de agosto de 2020 Belo Horizonte. sexta-feira, 14 da agosto de 2020 

Documento assinado eletronicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) 
Publico(a), em 14/08/2020, 白  s 10:50 conforme horrio oficial de Braslia. 
Documento assinado eletremicamente por Kessia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) 
Público(a), em 14/08/2020, ás 10:50 conforme horário oficial de Brasilia. 

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da iucemq 
informando o nロmero do protocolo 20/424.600-8 
A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da lucerne 
informando o número do protocolo 20/424.600-8. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por 

[identifica9白o do(s) Assinante(s) 
CPF 	 Nome 

873.638.956-00 	MARINELY MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte, sexta-feira, 14 de agosto de 2020 

Certifico regiLTDA, Nire 3揚so79器n 7963666 em 1428 e protocolo 204器020 da Empresa LMG Le08 - 17/07/2020. Autentic器S - F277D器溢AO,EA9累農器  IMPORTACAO E EXOCC32C1 ABAF67384EB548E.麗麗『麗  
Paula Bomfin, - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://ww.wwjucemg.mg.gov.br  e informe no do protocolo 20/424.600-8 e o 
c digo de seguranca CuIJE Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/08/2020 por Marinely de Paula Bonfipi7Secrtpa-Geral.
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2 1/0712020 21/07/2020 NFe-cidades 

Cart白o de Inscri9百o de Cadastro Mobilirio 

NFe-cidades 

Cartão de Inscrigão de Cadastro Mobiliário 

11111 	

MUNICIPIO DE GUAXUPE 

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO 

Data de abertura 
11/10/2007 

Número de Inscrição 
25964 

CNPJ/CPF 
09.089.140/0001-52 

Inscrição Estadual 
0010436890089 

Nome Empresarial 
LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Titulo do Estabelecimento (Nome Fantasia) 
LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Código e descrição das atividades econômicas 
14.14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e . 	2.50% 

Logradouro 
R. SEBASTIÃO MONTEIRO FERRAZ 

Número 
421 

Complemento 
ANEXO V 

EP 

7800-000 
Bairro/Distrito 
POLO INDUSTRIAL DE GUAXUPE 

Município 
Guaxupé 

UF 

MG 

Situação Cadastral 
ATIVA 

Data da Situação Cadastral 
19/09/2019 

Regime Atualmente Enquadrado 
Faturamento 

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário 
Este cartão é o documento comprobatário de inscrição no cadastro mobiliário. 
Este comprovante não é e não substitui o alvará de licença e funcionamento. 

MUNICIPIO DE GUAXUPE, 21/07/2020 18 21:19H 

Assinatura Contribuinte 

https:/tww.nfe-cidades.corn.br/comprovantelnscricaoCadastraI.action 	 1/1 https://www.nfe-cidades.com.bricomprovantelnscricaoCadastrataction 	 1/1 
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17/08/2020 17/08/2020 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
09.089.140/0001-52 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
14/08/2007 

NOME EMPRESARIAL 
LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ....ins, PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, pegas e 
acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
21.10440 - Fabricação de produtos farmoquimicos 
21.23-840 - Fabricação de preparações farmacêuticas 
32.50-745 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapéuticos e equipamentos de irradiação 
46.44-341 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de use humano 
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 
46.64-840 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e 
pegas 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos medicos e ortopédicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ 

NÚMERO 
421 

COMPLEMENTO 
ANEXO: V; 

CEP 
37.800-000 

BAIRRO/DISTRITO 
POLO INDUSTRIAL DE GUAXUPE 

MUNICÍPIO 
GUAXUPE 

UF 
MG 

.1 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
JURIDICO@CONCIS.COM.BR  

TELEFONE 
(35) 3551-8188 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/08/2007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
•••••••• 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela InstruG白o Normativa RFB no1.863! de 27 de dezembro de 2018 Aprovado pela Instrugão Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 17108/2020 自  s 14:42:03 (data e hora de Brasilia) Emitido no dia 17/08/2020 As 14:42:03 (data e hora de Brasilia). P白gina: Ill Página: 1/1 



10/07/2020 	 PortaI do Cidado 

轟  

Municiplo de Cuaxupe 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

CERTIDAO NEGATIVA 

DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO 

RAZAO 
SOCIAL: 

LMG LASERS ・  COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

CNPJ: 	09.089.140/0001-52 

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal apurar, efetuar lan'amentos e cobrar quaisquer dividas de 
responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente 白  data de emissao da presente 
certidao, de modo especial aqueles decorrentes de ultima恒o nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 
iSirnptes Nacional), CERTIFICA-SE que nao constam, ate esta data, pendencias em nome do Contribuinte acima 
identificado, relativas a debitos de compet巨ncia e administrados pelo Poder Publico Municipal 

Esta certid邑o refere-se exclusivamente a situacao do contribuinte no a mbito desta municipalidade e a creditos 
tribut'rios referentes a Fazenda Publica Municipal 

Emitida em: 10/07/2020 09:04:34 

V.lida at' o dia: 08/09/2020 

Codigo de controle da certidao: AF4E1A5F8FE6E8338533 

A autenticidade desta certid言o podera ser confirmada na pagina da Municipio de Guaxupe 

177.136.252.3:8080/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f3761 96ffc656d7ea577b2c6fb25517c47T5079afi888b3e4ba6f6da40e3a7f7a4a01.. 	1/1 



06/05/2020 

BRASIL Acesso 白  informa戸o 

Certid白o Internet 

Participe 	Servi'os 	Legisla'jo 	Canais 

畿  

MINIST亡RIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE D'BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
CNPJ: 09.089.14010001 -52 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,' certificado que 

1. constam debitos 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 ー  
C6digo Tribut白rio Nacional (CTN), ou objeto de decis白o judicial que determina sua 
desconsidera9白o para fins de certifica9白o da regularidade fiscal, ou ainda n白o vencidos; e 

2. n言o constam inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certid白o 
negativa. 

Esta certidao 6 v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg自os e fundos pOblicos da administraC白o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa"o do 
sujeito passivo no 自  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui加es sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd'do pargrafo ロ  nico do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceita"o desta certid含o est白  condicionada 白  verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb.gov.br> ou くhttp://www.pgfn.gov.br>. 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no1.751, de 2/10/2014. 
Emitida 白  s 13:59:07 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasilia> 
V白lida at6 02/11/2020. 
C6digo de controle da certid白o: 0656.94AD.6EC4.7A8B 
Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento. 

Nova Consulta Preparar p'gina 
para impre"ao 

 

mpsIlseMcos.IeceIta．伯zenda9ovbrJS.mcosIcedidaoにndco刊unいlnle"EmiteCenidaoln絶melaspつ面＝09089140000152&passagens=1&bpo=1 1/1 



CAIXA 
Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscri‘言o: 09.089.140/0001-52 

Raz百o Social:LMG LASERS COMERCIO, IMPORTA??0 E EXPORT 
R SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ 421 / POLO INDUSTRIAL / GUAXUPE ノ  

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuigao 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 situag白o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado n合o servir' de prova contra cobran'a de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuig6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS. 

Va(idade:18/08/2020 a 16/09/2020 

Certifica戸o N"mero: 2020081801370107163385 

Informag百o obtida em 26/08/2020 10:48:25 

A utilizag'o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag白o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

26/08/2020 	 Consulta Regularidade do Empregador 

https;f/consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pagesiconsultaEmpregadorjsf 	 1/1 



I:凄」ユ nョ  l 

p)oDEI: .JIJDIIIIARI 
JじかrI二A Dし  TrA己  

CERTェDAO NEGATIVA DE D自BェTOS TRABALHェSTAS 

Nome: LMG LASERS - COMERCIO, 工MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 09 089.140/0001-52 
Certidao no: 12374397/2020 
Expedi9ao: 29/05/2020, a s 14:58:55 
Validade: 24/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certifica-se que LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n。  09.089.140/0001-52, 
NO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a 七odos os seus estabelecimentos, ag6ncias ou filiais. 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
工 n七erne七  （ http ：ノノ www ，七st.jus.br ). 
Certidao eml七ュda gra七U it amen七e. 

mFORMACAO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto a s obriga96es 
estabelecidas em sentenca condenat6ria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Minist白rio P6blユco do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr白via. 



Tribunal de Justi9a do Estado de Minas Gerais 

GUAXUPE 

CERTIDAO CiVEL DE FALENCIA E CONCORDATA NEGATIVA 

CERTIFICO que, revendo os registros de distribui 白o de a9白o de NATUREZA CiVEL nesta comarca, at6 a 
presente data, nas a96es especificas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falencia de Empres白rios, 
Sociedades Empres白riais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recupera9白o Extrajudicial, 
Recupera9白o Judicial, NADA CONSTA em tramita9自o contra 

Nome: LMG LASERS COMERCIO IMPORTAいO E EXPORTAいO LTDA 
CNPJ: 09.089.140/0001-52 

Observa96es: 
a) Certid白o expedida gratuitamente atrav白s da internet, nos termos do caput do art. 8。  da Resolu"o 121/2010 
do Conselho Nacional de Justi9a; 

b) a informa戸o do n"mero do CPF/CNPJ' de responsabilidade do solicitante da certid白o, sendo pesquisados 
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; 

c) ao destinat白rio cabe conferir o nome e a titularidade do numero do CPF/CNPJ informado, podendo 
confirmar a autenticidade da Certid白o no portal do Tribunal de Justia do Estado de Minas Gerais 
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (tr白s) meses ap6s a sua expedi 白o; 

d) esta Certid白o inclui os processos fisicos e eletr6nicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial 
Eletrnico ・  PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletr6nico de Execu9白o Unificada, tendo a 
mesma validade da certid自o emitida diretamente no Forum e abrange os processos da Justia Comum, do 
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exce9自o do SEEU, cujo sistema 
unificado abrange todas as comarcas do Estado; 

e) A presente certid百o n白o faz refer6ncia a periodo de anos, uma vez que somente se refere 白  existencia de 
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da 
Corregedoria Geral de Justi9a. 

A presente certid白o NAO EXCLUI a possibilidade da existncia de outras a加es de natureza diversa daquelas 
aqui mencionadas. 

Certid白o solicitada em 17 de Agosto de 2020 白  s 14:10 

GUAXUPE, 17 de Agosto de 2020 a s 15:36 

C6digo de Autentica9白o: 2008-1715-3659-0047-1445 

Para validar esta certid自o, acesse o sitio do TJMG (ww.tjmg.jus.br) em certid白o Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDAO 
/AuTENTIcACA0 2 informando o codigo. 

ATEN9AO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletr6nico. Qualquer 
emenda ou rasura gera sua invalidade e ser白  considerada como ind icio de possivel adultera9白o ou tentativa 
de fraude 

1 de 1 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAbDE 

Ntcleo de Vigil合ncia Sanit'ria URSALF 

Alvar NUVISA/SRS/ALFENAS 021/027/2020 

Validade: 01/06/2021 

A Coordenadora do Nucleo de Vigilncia Sanitria (NUVISA) da Superintendencia Regional 
de Sa"de de Alfenas, do Estado de Minas Gerais, de acordo com a legisla戸o vigente e tendo em vista a 
regularidade do processo SEI/MG 1320.01.0054703/2020-39 e pasta n2 TR-004, em que' interessado 
LMG LASERS COMRCIO IMPORTAいO e EXPORTAいO LIDA com CNPJ: 09.089.140/0001-52, resolve 
conceder-lhe Alvar' Sanitjrio pelo periodo de 01 ( hum ) ano,a partir da data da inspe中o sanitria( 
01.06.2020 ) e que o habilita a manter a atividade abaixo citada, 白  Rua Sebasti含o Monteiro Ferraz n2 
421, Anexo V, bairro Polo Industrial, na cidade de Guaxup'/MG), sob a responsabilidade t'cnica de 
,LETICIA DE PAULA SOUZA, Inscrico no CR0 sob n2 02202460 

ATIVIDADE(S) LICENCIADA(S): 

Fabricar, importar, exportar, armazenar, distribuir, transportar e expedir equipamentos de uso m'dico ー  
Classes I, II, Ill e IV, bem como fabrica戸o de produtos para diagn6stico de uso in vitro - Classe Ill. 

Alfenas, 01 de julho de 2020 

WALDETE BRANDAO DE CARVALHO MIRANDA 

MASP: 367.603-8 

COORDENADORA DO NuCLEO DE VIGILNCIA SANITARIA 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAuDE DE ALFENAS 

Documento assinado eletronicamente por Waldete Brandao de Carvalho, Coordenador(a), em 
01/07/2020, s 12:15, conforme hor白rio oficial de Braslia, com fundamento no art. 52,§ 19, do 
Decreto ic 47.222,  de 26 de  julho de 2017  

D;！』 :!y.I・ D A autenticidade deste documento oode ser conferida no site 

聾鞭翫http://sei.mg.gov.br/sei/controlador  externp  phpj 
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o c6digo verificador 16211006 
e o c6digo CRC 45ED0641 

Esta licen'a n'o dispensa nem substitui a obten9'o, pelo requerente, de certid6es, alvar's, licenas ou autoriza‘るes, de qualquer natureza, 
exigidos pela legisla戸o Federal, Estadual ou Municipal. Esta licen'a restringe-se a rotas inseridas nos limites do Estado de Minas Gerais 

Referncia: Caso responda este Of'cio, indicar expressamente o Processo n9 1320.ol.0054703/2020-39 SEI n2 16211006 



I 

24/06/2020 	 Consultas - Agenda Nacional de Vigil白ncia Sanit自ria 

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento 

Dados da Empresa Nacional 

Razo Social 

LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 
CNPJ 

09089.140/0001-52 
Endere9o Completo 

RUA SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ, N。 421, ANEXO V RUA SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ, N。 421, 
ANEXO V POLO INDUSTRIAL GUAXUPE MG 37800000- POLO INDUSTRIAL CEP: 37.800-000 - 
GUAXUPE/MG 
Telefone 

(35) 9756-3110 
Respons'vel T'cnico 

LETICIA DE PAULA SOUZA 
Respons'vel Legal 

EMIL CARLOS SALOMAO 

Dados do Cadastro 

Cadastro No 

8.05.200-9 (G4486MX38950) 
Data do Cadastro 

27/04/2009 
Situa9白o 

Ativa 
N. do Processo 

25351.198915/2009-63 
Cadastro 

8 - Produtos para Saude (Correlatos) 
Atividades / Classes 

Armazenar 

Correlatos 

Distribuir 

Correlatos 

Expedir 

Correlatos 

Exportar 

Correlatos 

Fabricar 

Correlatos 

https://consultas.anvisa.gov.br/#Iernpresas/empresas/q/2535l  1 96915200963/?cnpj090891400001 52 	 1/2 



Certtucado de Boas Pr'ticas de Fabrica9'o - CBPF (Vigente) 

Empresa 
	 Linhas de Certifica9自o 

Solicitante 
	 Vigentes 

24/06/2020 

I m pb rta r 

1 
Correlatos 

Transportar 

Correlatos 

Consultas - Agncia Nacional da VigilAncia Sanit白ria 

Data de 
Publica9'o 

Nenhum registro encontrado 

Vencimento do 
Certificado 

ficado de Boas Prticas de Distribui"o e Armazenagem ・  CBPDA (Vigente) 

Empresa 
Solicitante 

Linhas de Certifica9'o 
Vigentes 

Data de 
Publica9'o 

Vencimento do 
Certificado 

Nenhum registro encontrado 

Voltar 

Cert 

http5://con ultas.anvisa.gOVbr/#/empreSa5/emPreSasfq/253511 9891 5200963/?cnpj=090891 40000152 



Tipo de Arquivo Arquivos 
	

Expediente, data e hora de 

inclus旨o 

ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM Anexoa 一 Modelos de 	1953645/20-8 一 1 9/06/2020 一  
r6tulos.pdf 	 07:32 

01/07/2020 	 Consultas - Agencia Nacional de Vigil白ncia Sanitria 

I 

Consultas / Produtos para Sa白de I Produtos para Sa"de 

Nome da Empresa 

CN PJ 

Produto 

Detalhes do Produto 

CEPALAB LABORAT6RIOS LTDA 

02.248.312/0001-44 

COVID-19 IgG/lgM 

Autoriza戸o 8 .02. 580-2 

Filtrar.. 

Apresenta戸o/Modelo 

Caixa com 1 unidade de cassete e 1 unidade de solucao diluente 

Caixa com 20 unidades de cassetes e 1 unidade de solucao diluente 

Caixa com 25 unidades de cassetes e 1 unidade de solucao diluente 

Caixa com 40 unidades de cassetes e 2 unidades de solu'6es diluente 

Caixa com 50 unidades de cassetes e 2 unidades de solu'6es diluente 

Caixa com 75 unidades de cassetes e 3 unidades de solu'ao diluente 

Caixa corn 100 unidades de cassetes e 4 unidades de solu'ao diluente 

Caixa com 200 unidades de cassetes e 8 unidades de solu中o diluente 

Caixa corn 500 unidades de cassetes e 20 unidades de solu中o diluente 

Caixa corn 1000 unidades de cassetes e 40 unidades de solu中o diluente 

" 1 2 " 

INSTRU'OES DE USO OU MANUAL DO USUARIO 	lntru‘巨o-teste-edCO2・ pdf 	1953645/20-8 - 19/06/2020 

DO PRODUTO 	 07:32 

Nome T'cnico 

Registro  

CORONA VIR US 

80258020106 

https.//consultasanvisa.gov.br/#/Saude/25351  21 93602020861?numeroRegiStrO=BO25aO2Ol 06 	 1/2 



01/07/2020 

Proce門  

Fabritante Legat 

Consultas 一 Agencia Nacional deMgilncia Sanitria 

25351.219360/2020-86 

・ FABRICANTE: QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO., LTD - CHINA, REPOBLICA 

POPULAR 

CIassfIca戸o de Risco 	III - Classe Ill: produtos de alto risco ao indivduo e ou m'dio risco 自  saude poblica 

農需nto do 

Voltar 

https://con$ultas.anvisa.gov.br/ ノsaude/25351 21 9360202086/?numeroRegistro=8O2S8O2Ol 06 
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LMG 
Laser Medkal OCOUP 

FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

COVID-19 IgG/IgM 

NCM: 3002.15.90 Marca HIGHTOP 

Validade 12 meses após a data de fabricação Origem China 

Código de barras 7898960950717 Reg. MS n°80258020106 

Fabricante: Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. 

Distribuído por: LMG Lasers Comercio, Importação e Exportação Ltda 

Descrição do 

produto 

COVID-19 IgG/IgM é um teste imunocromatográfico 

qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra 

grave do coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

sangue total humano. Uso em diagnostico 

Positivo: Uma linha vermelha 

aparecerá na área de controle (C) e 

uma linha vermelha aparecerá na 

área teste G e/ou M 

para a detecção 

a síndrome respiratória aguda 

em amostras de soro, plasma e 

in vitro. 

Negativo: somente uma linha 

vermelha aparecerá na área de 

controle (C) e nenhuma linha 

aparecerá na área de teste G e M. 

C 

T 

C 

A 

C 

T 
4 

C 

T 

Li G  

101 At 1.1 m 

igratigthA Positive 	46 Posit iv° 	19M POSitiVO 

Desempenho Clinico: Sensibilidade: 94,14%; Especificidade: 93,91% 

Imagens do 

produto il 

Finalidade de 

uso 

COVID-19 IgG/IgM é um teste imunocromatográfico para a detecção 

qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra a síndrome respiratória aguda 

grave do coronavirus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de soro, plasma e 

sangue total humano. 

Tipo de 

molécula 

identificada 

Anticorpos 



Acuracia no D7 

após sintomas 

Entre todos os testes 

de especificidade para 

Hightop, ou seja, a taxa 

empresa Hightop destacou-se 

período de 21 a 30 dias 

na Tabela 

avaliados pelo Instituto Doherty, o único com 100% 

IgM e IgG foi o teste fabricado pela éropresa 

de falso-positivos é nula. • 0 teste ííápido da 

com uma sensibilidade de 96,2% no 

após o inicio dos sintomas, conforme apresentado 

! 	 Comparison of the Hightop SARS-COV-2 ligIVING Antibody Rapid Test with 121-PCR 

for 91 patients with confirmed 

i 

Ill
i  

COVID-19 Infection, stratified by clays post-symptom onset. 

0.3 	 23 	0 3001100, 1453 	of 	 0300 300,11 43  

441 	 2.4 	•5131-0136.3 	43 0! 	/ (75 0) • 4404 4  

0 14 	 21 	70342 61;25 1 	41323 	11141.9) MA, 61,4 	150 	1 

15 10 	 S 	6373 Or 444 4 56 .31 	1 	62.5'iii 	04/ 4,05 1 	13415 	42 •4, 533 4 

21 30 	 I6 	15 (57 7)130 0, 76.11 	75 036 1) 004.91391 	25 356.21 045 4 93,53 

31 ) 51  0 (70 .3 	IV)  

10141 	 146 	54(440)330 1. 47 71 	SO (t4it3 Mt 6711 	14(61.0) NA te 31 

Fonte: 
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/06/post- 

market-validation-of-serological-assaYs-for-covid-19-uPdated-

report_O.pdf 

Como chegou 

ao resultado 

do teste 

(apenas in 

vitro ou fase 3, 

por exemplo) 

Foram realizados testes in vitro. (comparando corn metodólogias, 

exemplo, PCR) 

por 

Composição 40 unidades: cassetes 

2 unidades: soluções diluentes 

40 unidades: pipetas descartáveis 

1 unidade: instrução de uso 

Não contem lanceta 

Condições de Conservar na temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido do calor 

armazenament e da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 12 meses após a 

o e Transporte data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento. 

Embalagem Caixa de papel cartão contendo 40 unidades de cassetes embalados 

individualmente em envelope laminado, 40 unidades de pipetas 

descartáveis e 2 unidades de soluções diluentes. Rotulagem em 

conformidade com a RDC ANVISA n°36/2015, com identificação de 

procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde 

do produto. 

Apresentação Caixa com 40 unidades de cassetes, 40 unidades de pipetas descartáveis e 

comercial 2 unidades de soluções diluentes. 

Não contem lanceta 

Para maiores informa96es, entre em contato com a LMG Lasers: Mauricio 1198632-1773 Para maiores informações, entre em contato com a LMG  Lasers:  Mauricio 11 98632-1773 



11/08/2020 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 11/08/2020 	 SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 

.,.. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

11/08/2020 

Positiva com efeito de negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
09/11/2020 

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001043689.00- 
89 CNI33/CPF: 09.089.140/0001-52 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ NÚMERO: 421 

COMPLEMENTO: ANEXO V, BAIRR: 
GUA XUOPE

POLO INDUSTRIAL DE CEP: 37800000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: GUAXUPE UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doação de bens imoveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração 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 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários => 

certificar documentos 

2020000414448491 

mps:IIwww2 伯zenda‘「1lg,govb"sd Ictd 旧  o LIc D TI D ETAL H し74 6 つdescse 『vico= sol ic住a 「＋  c e 市d % E3o + d e + D % E 9bi加s + Tn b u t% E lrios&numProto... 1/1 https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctri/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto... 1/1 



BALAN9O PATRIMONIAL 

	 1 

Entidade. 

Periodo da Escritura"o. 

Numero de Ordem do Livro. 6 

Periodo Selecionado: 	01 de Janeiro dc 2019 a 31 de Dezembro de 2019 

LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UTDA 

01/01/2019 a 31/12/2019 	 CNPJ: 09089140/0001-52 

ロe"叫幽 	 Nola Saldo Inkl創  Saldo Final 

ATIVO RI 49.228.08948 RI 36.696,767.71 

ATIVO CIRCULANTE RI 27895561.09 RI 31.488.97212 

DISPONIBILIDADES RI 528.447.85 RI 325.889,34 

BENS NUMERARIOS RI 79.909.29 RI 181.549,82 

BANCOS CONTA MOVIMENTO RI 191 .285 日ョ  RI 45.431,70 

APLICACOES FINANCEIRA RI 257 252.73 RI 98,907 日2 

CREDITOS RS 4.852.565,15 RI 6.558.530,40 

DUPLICATAS A RECEBER RI 2.617 016,00 R14.302.128,49 

CHEQUES A COMPENSAR - CUSTODIA RI 83,256,36 AI 569.733,67 

ANTECIPACAO A RECUPERAR RI 1.840.023,90 RI 1,506 791 .56 

IMPOSTOS A RECUPERAR RI 163,072,99 RI 49.543.52 

IMPOSTOS E VALORES A RESTITUIR RI 115.125.36 AS 11 7.862.87 

OUTROS CREDITOS A RECUPERAR As 33.070.52 AI 12,470,29 

ES TOOU E S RI 22.514.548,09 RI 24.604 55238 

ESTOQUES MATRIZ/FILIAL RI 22 514.648.09 RI 24.604.552,38 

ATIVO NAO CIRCULANTE RI 21.332.528,39 RI 5.207.795,59 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS RI 18-453 1 06.67 RI 2.164,100,94 

FINIMP A REALIZAR RI 1.064.989,28 RI 2154 100.94 

EMPRESTIMO BASAL RI 31ロ加 00 RI( 0,00) 

ALIANCA PARTICIPACOES RI 17357.117.39 RI (000) 

I-) EMIL CARLOS SALOMAO RI (0,06) RI (0.001 

IMOBILIZADO RI 1.853.63818 RI 2.080.186.42 

IMOVEIS, TERRENOS E EDIFICACOES RI 44.319.26 AI 120.057.12 

MOVEIS, UTENSILIOS. MAOUINAS E 
COMPUTADO RI 1 493 433,08 RI 1.581.996.03 

VEICULOS RI 315.019,43 AI 398nユ27 

SOFTWARE RI I 066,41 RI 0,00) 

INTANGIVEL RI 278.0日1,21 AS 274.298,16 

MARCAS E PATENTES All 48492 RI 1.484.92 

SOFTWARE Al 3.785.05 RI（ロ』01 

DESENVOLVIMENTO - PRODUTOS RI 272.811.24 RI 272,81124 

IWESTIMENTOS RI 129.474.40 RI 97.434,90 

INVESTIMENTOS LMO RI 5,392加  RI 9 500,00 

CONSORCIOS AI 124.082.40 Al 87.934,90 

DIFERI RI 75.737師  AI(ao叫  
BENFEITORIAS EM BENS DE 

TERCEIROS RI 75.737.86 AI (0,06) 

PROCESSOS JUDICIAIS RI 542,290,07 RI 601,777.17 

DEPOSITOS JUDICIAIS RI 542,290,07 AI 601.777.17 

PASSIVO RI 49 228 089,48 RI 36.696.767.71 

PASSIVO CIRCULANTE RI 5.134.73013 RI 6,246.714,07 

OBRIGACOES A PAGAR/RECOLHER AI 5.134 730.13 AI 8.248,714,07 

OBRIGACOES TRABALHISTAS RI 19.61 7.49 RI 17,433,01 

OBRIGACOES COMERCIAIS E OUTRAS RI 4.022,662.36 AI 5.739,201.14 

OBRIGACOES FISCAIS RI 940.861.55 RI 991.973,60 

CONSORCIOS, EMPRESTIMOS E 
FINANCIAMENTOS 

RI 151.588.72 All 14.106.32 

A NT ECIPACOE S ASa叩  AI (616,000,001 

PASSIVO NAO CIRCULANTE RI 9.209.23毛80 RSl2日885“胆  
CONSORCIOS. EMPRESTIMOS E 

FINANCIAMENTOS 
RI日 646.877,92 AS 12,225.712,15 

CONSORCIOS EM GERAL RI 7404a叩  R$ 54.033,81 

EMPRESTIMOS EM GERAL RI 3,249.110.67 RI 6,016,666,75 

FINANCIAMENTOS EM GERAL RI 5.323 724,25 AI 6.155.011.59 

PROCESSOS JUDICIAIS RI 562.356 日日  AS 662,791,93 

PROCESSO JUDICIAL RI 562.358,88 AS 662.791,93 

PATAIMONIO LIOUIロO AI 34 日64.122.55 RI 17.561馴9,56 

CAPITAL SOCIAL RI 100.006.00 Al 100.000,00 

CAPITAL INTEGRALIZADO RI 100.00000 AS 100,00000 

RESERVAS DE LUCROS RI 27,617.761,25 Al 7.786,505.16 

LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO AS 27.313.555,06 RI 7.462,298.97 

AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR RI 3叫 2叫 '9 AS 304,206.19 

LUCROIPREJUIZO DO EXERCICIO RI 7.166.361,30 RI 9.695,044四  

Este documento ' parte integranle de escritUra"o cuja aUtentica"o se comprova pelo recibo de nロmero 
9F.2B.2319.3E.A3.D3.90.01.OF.4C.6C.60.D1.ZE.C7.53.6F.F7.D2-g' nos lermos do Decreto no8.683/2016 

Este relatno foi gerado pelo Sistema PublIco de Escritura"o Digital - Sped 

Vers豆o 70.6 do Visualizador P白gina 1 de 1 
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Indices Cont自beis. Indices Contábeis. 
2017 2018 2019 

Liquidez 

ILC - Corrente 6,72 5,43 5,04 

ILS - Seca 1,25 1,05 1,10 

ILG - Geral 3,42 3,43 1,92 

Endividamento 

IEG - Geral 0,29 0,29 0,52 

ICE - Composição 0,32 0,36 0,33 

Rentabilidade 

IRA - de Ativos 66,03% 33,59% 186,16% 

GA - Giro de Ativos 0,59 0,54 0,83 

Receita Liquida - R$ 23.192.262 26.645.554 30.574.678 

Margem Bruta 61,53% 49,45% 51,86% 

ROB - Result. Operac. Bruto 14.269.173 13.174.914 15.855.145 

Margem Liquida 42,27% 26,89% 31,71% 

EBITDA 38,97% 25,68% 29,67% 

Imobilização 

IPL -Imobilização do PL 53,41% 61,15% 29,65% 

GA - Grau de Alavancagem 141,26% 141,12% 208,96% 

Retorno 

ROE - Retorno s/ Patrimônio 35,27% 20,54% 55,21% 

ROA - Retorno do Ativo 24,97% 14,56% 26,42% 

Guaxup' (MG), 27 de Agosto de 2020 Guaxupé (MG), 27 de Agosto de 2020. 

 

AI鳳DIメメノhl人J 
R' Ana Cristina'G Ricciardi Assis 

CRC. MG  - 120582/0 

(4" Ana Cristina . Ricciardi Assis 

CRC. MG - 120582/0 S6cio diretor 

CPF.: 500.660.646-00 

Sócio di retor 

CPF.: 500.660.646-00 

1MG Lasersー  Com'rcio, Importa戸o e Exporta戸o Ltda. ・  Rua Sebastio Monteiro Ferraz, 421・  P6lo Industrial. 
Guaxup' ノ  MG, Brasil ・  CEP: 37800-000 ・  Tel.: (35) 3559-2500 

CNPJ: 09.089.140/0001-52 ・  IE: 001043689.00-89 

LMG Lasers -Comércio, Importação e Exportação Ltda. • Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 421 • Polo Industrial • 
Guaxupé / MG, Brasil • CEP: 37800-000 • Tel.: (35) 3559-2500 

CNPJ: 09.089.140/0001-52 • IE: 001043689.00-89 



DEMONSTRA9AO DE RESULTADO DO EXERCICIO 

Entidade LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Periodo da Escritura9白o: 01/01/2019 a 31/12/2019 

N自mero de Ordem do Livro: 6 

CNPJ: 09.089.140/0001-52 CNP 

Periodo Selecionado: 	01 de Janeiro de 2019a31 de Dezembro de 2019 

Descrio Nota Saldo anterior Saldo atual 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 36.135.537,04 

RECEITA DE MERCADORIAS R$ 13.550.639,93 

RECEITA DE PRODUTOS R$ 22.584.897,11 

(-) (・) DEDUCAO DA RECEITA R$ (5.560.859,43) 

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS R$ (3.909.085,56) 

(-) DEVOLUCOES DE VENDAS R$ (1.598.974,16) 

(-) DESCONTOS CONCEDIDOS R$ (52.799,71) 

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA R$ 30,574,677,61 

(-) (-) CMV / CPV / CSV R$ (12.914.675,66) 

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ 17.660,001,95 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (5.364.898,31) 

(-) COM PESSOAL R$ (255.973,29) 

(-) COM ASSISTENCIA TECNICA R$ (95.352,49) 

(-) COM IMPORTACAO R$ (406.511,15) 

(-) COM VENDAS R$ (1.612.155,00) 

(-) COM EVENTOS R$ (441.772,22) 

(-) ADMINISTRATIVAS R$ (2.067.831,59) 

(-) COM VEICULOS R$ (99.988,07) 

(-) TRIBUTARIAS R$ (385.314,50) 

(-) DESPESAS/RECEITAS NAO 
OPERACIONAIS 

R$ (1.572.568,42) 

(・) DESPESAS NAO OPERACIONAL R$ (1.891.601,50) 

RECEITAS NAO OPERACIONAL R$ 319.033,08 

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL R$ 10.722.535,22 

(-) IMPOSTO IRPJ E CSLL R$ (1.027.490,82) 

(-) IRPJ E CSLL R$ (1.027.490,82) 

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO R$ 9,695,044,40 

Este documento e parte integrante de escritura戸o cuja autentica"o se comprova pelo recibo de n"mero 
9F.2B.23.19.3E.A3.D3.90.01.OF.4C.6C.60.D1.7E.C7.53.6F.F7.D2-9, nos termos do Decreto no8.683/2016 

Este relat6rio foi gerado pelo Sistema P白blico de Escritura9白o Digitalー  Sped 

Vers白o 7.0.6 do Visualizador 	 P白gina 1 de 1 



PERODO DA ESCRITURACAO 

01/01/2019 a 31/12/2019 
N MERO DO LIVRO 

MINIST亡RIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURA9AO DIGITAL - Sped Versao: 1.0.6 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL 

IDENTIFICAいO DO TITULAR DA ESCRITURA9AO 
MIRE 
31207913728 

CNPJ 

09. 089 140/0001-52 

 
      

OME EMPRESARIAL 
MG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIDA 

   

IDENTIFICA9AO DA ESCRITURA9AO 

ESCRITURA9AO CONTABIL 

DO LIVRO 

DIARI 
IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH) 

9F.2B.23.1 9.3E.A3.D3.90.01 .OF.4C.6C.60.D1 .7E.C7.53.BF.F7,D2 

ESTE UVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

QUAUFJCA 0 DO SIGNATARIO 	CPFICNPJ NOME N'S'RIE DO 
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSAVEL 

LEGAL 

e 
CONTADOR 

ADMINISTRADOR 

35357967687 

50066064600 

FERNANDO 	389230137619509932 
CISTOLO:35357967687 	1 

EMIL CARLOS 	778480436718112292 
SALOMAO:50066064600 	3 

12/06/2018 a 
12/06/2021 

01/10/2018 a 
0111 0/202 1 

N百o 

引「n 

NuMERO DO RECIBO: 

9F.2B.23.19.3E.A3.D3.90.o-i .OF.4C.6C 
60.D1 .7E.C7.53.6F.F7.D2-9 

Escritura9白o recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 29/07/2020 白  s 16:30:45 

25.6A.71 .60.8&D4.A1 .BE 
E6.FD.75.EA.DE.61 .55.71 

Considera-se autenticado o livro cont白bil a que se refere este recibo, dispensando-se a autentica"o de que trata o art. 39 da Lei no
8. 93411994

Este recibo comprova a autentica o. 

BASE LEGAL: Decreto n 1.800/1996, com a altera"o do Decreto n。 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n。 8.934/1994 com a altera"o da
Lei Complementar n 1247/2014, 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: 	 LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Periodo da Escritura9白o: 01/01/2019 a 31/12/2019 	 CNP 

N自mero de Ordem do Livro: 6 

Periodo Selecionado: 	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 

CNPJ: 09089.140/0001-52 

Nome Empresarial 

NIRE 

J 

ero de Ordem 

Natureza do Livro 

Municipio 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
convers白o de sociedade simples em 
sociedade empres白ria 

Data de encerramento do exercicio social 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

re Empresarial 

Natureza do Livro 

N自mero de ordem 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

Data de inicio 

Data de t6rmino 

TERMO DE ABERTURA 

LMG LASERS ・  COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIDA 

31207913726 

09069.140/0001-52 

6 

DIAR旧  

Guaxupe 

12/04/2013 

31/12/2019 

97079 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

LMG LASERS - COMERCIO IMP0RTACAO E EXPORTACAO LIDA 

DIARIO 

6 

97079 

01/01/2019 

3 1/12/2019 

I' 

Este documento e parte integrante de escritura9白o cuja autentica"o se comprova pelo recibo de n自mero 
9F.2B.23.19.3E.A3.D3.90.01 .OF.4C.6C.60.D1 .7E.C7.53.6F.F7.D2-9, nos termos do Decreto n。 8.683/2016 

Este relat6rio foi gerado pelo Sistema P"blico de Escritura"o Digitalー  Sped 

Vers白o 7.0.6 do Visualizador 	 P白gina I de 1 



LMG 
1'""Medk二a'G「α耳, 

DECLARAいO DE PROTEいO AO TRABALHO DO MENOR 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7。  da 

Constitui"o Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual n. 9.433/05, que 

nao empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

(X ) nem menor de 16 anos1 salvo na condi"o de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Guaxup, 28 de Agosto de 2020 

t 

叩 	LMG Lasers部濃器爵誘腎rta'o Ltda 
Ana Cristina Gon9alves Ricciardi Assis 

Gerente Administrativo 
RG: MG 11.454.835 

CPF: 013.312.066-00 

LMG Lasersー  Comrcio, Importa戸o e Exporta戸o Ltda.・  Rua Sebastlo Monteh'o Ferraz, 421・  P6lo Industrial. 
Guaxu" ノ  MG, Brasil ・ CEP: 37助・卿・ Tel.: (35l 3559・2500 

CN刊：的．卿.140ノ卿1-52 ・ ~巳加104ョ689.加・89 
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LMG 
Laser Medical Gmup 

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO A s EXIGENCIAS DE 
HABILITAいO 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 

da Lei Estadual ou Lei n。  10.520/02, o pleno conhecimento e atendimentoa s exig●ncias de 

habilita"o, cientes das san9es factIveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma 

Guaxup, 28 de Agosto de 2020 

v LMG Lasersti 	 g謂麟歎競謡腎rta"o Ltda 
Ana Cristina Gon9alves Ricciardi Assis 

Gerente Administrativo 
RG: MG 11.454.835 

CPF: 013.312.066-00 

LMG Lasersー  Com'rcio, Importa"o e Exporta戸o Ltda. ・  Rua Sebastiao Monteiro Ferra; 421・  P6lo Industrial ・  
Guaxu" ノ  MG, Brasil・Cmョ7如如・Tel.: (35) 3559・25加  

CN円：的．卿.140ノ卿1-52 ・ IE:叩1043689.00-89 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PROPOSTA INICIAL 

 

6畿  

  

 

Pra9a da Bandeira, 02 一  CENTRO - Po9aes - Bahia -FONE/FAX (77) 3431-5820 

   

F‘ー・・d'para ・,・”ノ  

  



Endere9o: 

Cidade/UF: 

E-mail: 

11.113.324/0001-52 

45260-000 

(77) 3431-5818ノ（77) 3431-5805 

}V4JDAOEDAPROPOST& 3 DIAS 	 餌騒 isAo DE ENTREi 

P’篇‘“湖。 Cu朗露  

Razo social: 	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

IMAGEM 

2019-nCOV lgG/lgM RAPID TEST CASSETE 
25T - ACRO BIOTECH 

Po"es/BA 

QTD. 

Nome fantasia: 	FMS - POCOES 

Endere9o: 	R CARDEAL SILVA, 75-CENTRO 

UN 	10.000,00 

530.000,00 

CNPJ/CPF: 

CEP: 

UNIT. SUBTOTAL 

53,00' 	530.000,00 

VR.UNIT 

Repair Surgical 
CNPJ: 10.747.105/0001-62 
Av. dos Navegantes, 1599 (Terreo) - Arei目o 
Porto Seguro/BA - CEP: 45810-000 

(77)98872-9555 - (77)98872-955 
roniereerepairsurgicalcom.br 

Vendedor: Pablo Leoni Rodrigues 

」 一  一  に 	 ORA臨馴軸制． 125 

Apresentamos a presente proposta comercial conforme solicitado 

0310812020 

PRODUTOS: 530.000,00 

TOTAL: 530.000,00 

Repair 
Surgical 

-α“”●~・~●●一  

~加PAGAMENTO 

VENCIMENTO 

F 03/08/2020 

VALOR FORMA DE PAGAMENTO IOBSERVACAO 
+Hー  一  一  

~ 

 

かーー 	ー一  
Transferncia Banc白ria 

 

530.000,00 

 

os na presente proposta j白  incluem todos os encaregos relativos a impostos, encargos trabalhistas e sociais 

3. Prazo de entrega 
4. Dados Banc白rios: Banco do Brasil (001)1 Ag: 7124-21 CC: 5070-91 CPNJ: 10.747.105/0001-62 

ンー  

乙ク品lu旧 do cliente 

n,".m.h".mi"Hh nh n．“●nm“ー，“"“円．．“~」い‘一，、,"h『  



にbiIF自mla GILfZGilFarma COMRUA灘COMERCIAL FARMTACADISTA DE PRODS7 -. BAIRRO IBIRAPUER鰯CO LTDACEUTICOS45075-075 

	

'___ DISTRIBUIDORA 	VITORIA DA CONQUISTA-BA TEL: 77 3421-2089 
ー 	 CNP.J: 08.765.9481000140 - INSC. EST. 73777879 

GIL FA RMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA 

rGil Farma comtwo ATACADISTA DE PRODS. FARMACEUTICOS 
RUA ACRE, 97 - BAIRRO IBIRAPUERA • CEP: 45075-075 

	

DISTRIBUIDORA 	VITORIA DA CONQUISTA-BA TEL: 77 3421-2089 
CNPJ: 08.765.9413/0001-40 - INSC. EST. 73777879 

PM POOES-BA PM POCOES-BA 

PROPOSTA DE PRECOS. PROPOSTA DE PRE OS. 

PREÇOS E CONDIÇÕES OFERECIDAS PELA PROPONENTE 
ITEM DESCRIÇÃO VND QTD MARCA V. UNIT V TOTAL 

1 

KIT DE TESTE RÁPIDO ATRAVES DA 
METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, 

DESTINADO AO DIAGNOSTICO DE COVID-19,COM 
CASSETES - IgM/IgG, PODENDO SER UTILIZADO 
EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, 

PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR 
RESULTADO EM 15 MINUTOS. REGISTRO DA 

ANVISA.A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO 
DO REGISTRO, LOTE E VALIDADE 

UND 10.000 MEDTESTE R$ 	75,00 R$ 	750.000,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: TOTAL R$ 	750.000,00 

帯l黒讐器器叢器器認l器篇器二『器協驚認響黒 I器慧器i蕊農NTES A IMPOSTOS・ LOGISTICA, 
INFORMAMOS QUE OS VALORES CONTIDOS NESTA PROPOSTA APRESENTAM TODOS ENCARGOS REFERENTES A IMPOSTOS, LOGISTICA, 
ENCARGOS TRABALHISTAS, SOCIAIS E OUTROS. WM) CABENDO, PORTANTO, ACRÉSCIMOS POSTERIORES. 

EMAIL PARA CONTATO: JOHNDUTRAIgIIfarmadIstrIbuidora.com.br  
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL 

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 

EMAIL PARA CONTATO: JOHNDLITRAftlIfarmadIstrIbuldora.com.br  
PFtAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL 
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 
DADOS PARA DEPOSITO: 

BANCO BRADESCO 

AGENCIA: 3548-3 

CIC:26575-7 

DADOS PARA DEPOSITO: 

BANCO BRADESCO 
AGENCIA: 3548-3 

C/C:28575-7 

I 
BANCO DO BRASIL 

AGtNCIA: 188-0 

C/C: 69930-6 

BANCO DO BRASIL 
AGENCIA: 188-0 

C/C: 69930-6 

01. FA A COMERCIAL FARMACEUTICO LIDA 
RUA ACRE flY. BAIRRO IBIRAPUERA VITORIA DA CONQUISTA BAHIA 
cNpJa.745.94a000 1-40 
QLMM MOTA ROORIG1JES 
~ADMINiSTRADOR 
卿~“ユ71.1叫15 
RG V. 0353393495 

GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA 
RUA ACRE trot BAIRRO RIIRAPUERA, VITORIA OA cONQUISTA BAHLA 
CNPJ:011.745.948/0001-40 
GIUJIAR MOTA ROCIFtiGUES 
$600-AOMMISTRADOR 
WM re 44•278.195-15 
RO 03533934-is 

VITbRIA DA CONQUISTA-BA, 03 DE AGOSTO DE 2020 VITORIA DA CONQUISTA-BA, 03 DE AGOSTO DE 2020 

I 

. • 



RENOVA RE:NOVA 
OR9AMENTO ORÇAMENTO 

Fornecedor: 
RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

nmero 31 04731 2/0001-84, Inscri9白o Estadual sob o n"mero 279.047.827.117, localizada na Rua Rufino de Almeida 

126, CEP 14140-000, Bairro: Jardim Itapu', saIa 03, Cidade: Cravinhos ISP 

Fornecedor 
RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
número 31047312/0001-84, Inscrição Estadual sob o número 279.047.827.117, localizada na Rua Rufino de Almeida, 

126, CEP 14140-000, Bairro: Jardim Itapu5, sala 03, Cidade: Cravinhos /SP. 

Comprador: PREFEITURA POCOES /BA Comprador: PREFEITURA POÇÕES /BA 

Descri'o Tcnica do Produto: 
晒t町加I de Diagn6stico 加  Vitro de uso Ij nico e profissional 
Descrição Técnica do Produto: 
Material de Diagnóstico in Vitro de uso tinico e profissional 

Modelo SARS-CoV-2 Antibody Test (colloidal 
gold immunochromatography) 

Tempo Aguarde 15 minutos e leia o 
resultado (Não ler após 20 
minutos). 

Imunocromatografia Principio do imunoensaio de captura 
para determinação dos anticorpos 
SARS-00V-2 IgG / IgM no sangue 

Embalagem 20 testes por caixa 

Processo AnvIsa 25351.270726/2020-19 Temperatura (4°C —30°C) 

Registro Anvisa 81747770017 Marca Lepu Medical (CBPF) 

Outras certificações: FDA (Estados Unidos) e 
CE (Comunidade Europeia) 

Origem China, República Popular 

Condies comerciais: Condições comercials: 

Quant. total de testes 9.000 Prego unitário (R$) R$ 60,00 

Valor total (14) R$ 540.000,00 Prazo Entrega imediata 

Forma de pagamento Conforme edital Entrega Entrega no local indicado 

Impostos Inclusos 

Banco lta' 
Ag'ncia 2129, Conta corrente 12216-O 
Renova Medical Inddstria e Com'rcio de Produtos M'dico Hospitalares LTDA 
CNPJ 31.047.312/0001-84 

Banco Itaii 
Agência 2129, Conta corrente 12216-0 
Renova Medical Indústria e Comércio de Produtos Médico Hospitalares LTDA 
CNPJ 31.047.312/0001-84 

LO47RENOVA Mrr熟雛  

Kua Rufino de AlmeidaI 12Cc 癌葺  
I 	'rapuj'CEp 】 4.I4コー卿り  
ー  CRAVJNIICr. 

ri-1.047.312/0r.3")' 
RENOVA MEDICAL IND. 	' 
MÉDICOS HOSPITALARES 

Rua Rufino de Almeida, 12CG 	03. 
Itapu5 - CEP 14.1•10-C i'.) 

CRAVINHOS - 

Validade do oramento: 7 dias Validade do orçamento: 7 dias 

05 de Agosto de 2020 05 de Agosto de 2020. J 

L 

Renova Medical Ind"stria e comercio de Produtos M'dicos Hospitalares lAda 
www.renovamedicalcorn br 

rejacjonamento@renovamedjal com or 

4042-0048 

Renova Medical Inch:Istria e Comercio de Produtos IvIedicos Hospitalares Ltda. 
www.renovamedical.com  br  

relacionamentoOrenovamedical COM Of 

4042-0048 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

PROPOSTA FINAL 

足PRIFIn URA n聾  

qーー‘ノ鵬m ・,”・ノ  
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PREGAO ELETRONICO No 004/2020 

PROPOSTA DE PRE9OS 

PREGA0 ELETRONICO N° 004/2020 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: LMG LASERS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIDA 

CNPJ: 09.089.140/0001-52 I.E. 1043689.00-89 

RUA: SEBASTIA0 MONTEIRO FERFtAZ,421 - POLO INDUSTRIAL CIDADE: GUAXUPE MG 

TELEFONE: (35) 3559-2500 / (035) 99856-3329 CEP: 37800-000 

REP.LEGAL: ANA CRISTINA RICCIARDI GONÇALVES CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVA 

RG: MG 11.454.835 CPF: 013.312.066-00 

E-MAIL: admairnalasers.com.br  

BANCO: BANCO DO BRASIL N° DO BANCO: 001 

N° DA AGENCIA: 0064-7 N° DA CONTA: 98935-5 

ITEM 01 -O NICO ITEM 01 - DNICO 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Teste rápido para detecção 
qualitativa especifica de IGG e IGM do 
COVID-19, 
metodologia imunocromatografia, 
com cassetes e com separação de 
detecção de anticorpos IgG e IgM, 

podendo ser utilizado em amostra de 
sangue, soro ou plasma, procedente 
de coleta venosa ou capilar, de uso in 
vitro, nos termos da Resolução — 
RDC n.° 36/2015, contendo ainda um 
tipo com percentual aceitável pela 
ANVISA. Marca HIGHTOP. 
Fabr. Qingdao Hightop 
Biotech Co,Ltd.,Shandong, 
CHINA. ANVISA: MS:80258020106 
Validade: Abril/2021 

HIGHTOP 10.000 R$ 11,18 R$ 111.800,00 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 111.800,00 ( CENTO E ONZE MIL E OITOCENTOS REAIS). 

1. FINALIDADE: 1. FINALIDADE: 

a) A presente contrata"o visa o fornecimento de testes para triagem da Covid-19, indicados no item 1, a serem utilizados pela 
Secretaria Municipal de Saロde por meio de ensaio imunocromatogrfico para detec'o rpida e qualitativa dos anticorpos 
lgGilgM da srndrome respirat6ria aguda grave por coronavirus (SARS-Co-Vー2), diante do cen自rio da grave crise decorrente da 
pandemia COVID-19. O referido teste deve ser usado como uma ferramenta para aux「lio no diagn6stico da doen9a por 
infec'o por coronav「rus (COVID-19) e auxiliar a municipalidade no processamento das amostras coletadas de pacientes 
sintom'ticos de forma mais clere e eficaz 

a) A presente contratação visa o fomecimento de testes para triagem da Covid-19, indicados no item 1, a serem utilizados pela 
Secretaria Municipal de Saida por meio de ensaio imunocromatogrefico para detecçâo rápida e qualitative dos anticorpos 
IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave por coronavirus (SARS-Co-V-2), diante do cenerio da grave crise decorrente da 
pandemia COVID-19. 0 referido teste deve ser usado como uma ferramenta para auxilio no diagnostic° da doença por 
infecção por coronavírus (COVID-19) e auxiliare a municipalidade no processamento das amostras coletadas de pacientes 
sintometicos de forma mais célere e eficaz. 

2. PRAZO, LOCAL E CONDI9OES DE ENTREGA: 
a) A Contratada dever fomecer os produtos de acordo com a solicita"o da Contratante, atravs de Autoriza"o de 
fornecimento, que devero conter data de expedi"o, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, pre9os unitrio e total, 
carimbo e assinatura do responsvel pela requisi"o 
b) O prazo de entrega ser de, no m白ximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento 
(OF) 
c) o(s) objeto(s) sero recebidos 
I. Pelo servidor respons自vel no ato da entrega (1. Provisoriarnente, no ato da entrega, para efeito de posterior verifica"o da 
conformidade dos mesmos corn as especifica6es requeridas neste documento; 2. Definitivamente, ap6s a verifica"o da 
qualidade e quantidade do material e consequente aceita"o, no prazo de at 24 (vinte e quatro) horas. S6 ento ser atestada 
a nota fiscal.); 

1MG Lasers - Com'rcio, Importa o e Exporta o Ltda. Rua Sebastiao Monteiro Ferraz, 421' P6lo Industrial.
Guaxup / MG, Brasil CEP: 37800-OCO Tel.: (35) 3559-2500

CNPJ: 09.089.140/0001-52 IE: 001043689.00-89 

2. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: 
a) A Contratada devere fomecer os produtos de acordo com a solicitação da Contratante, através de Autorização de 
fomecimento, que deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, pregos unitário e total, 
carimbo e assinatura do responsavel pela requisição. 
b) 0 prazo de entrega sere de, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento 
(OF). 
c) 0(s) objeto(s) sereo recebidos: 
I. Pelo servidor responsável no ato da entrega (1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior vertficaçâo da 
conformidade dos mesmos com as especificagões requeridas neste documento; 2. Definitivamente, ap6s a verificação da 
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas. So entao sera atestada 
a nota fiscal.); 

LMG Lasers - Comércio, Importação e Exportacio Ltda. • Rua Sebastião Monteiro Ferraz, 4210 Pdlo Industrial • 
Guaxupé / MG, Brasil it CEP: 37800-000 • Tel.: (35) 3559-2500 

CNPJ: 09.089.140/0001-52 • IE: 001043689.00-89 奇  



II. Sero recusados os materiais que apresentarem defeitos ou cujas especifica"es n'o atendam 自  s descsies do objeto 
contratado; 

III. O ato defornecidos se帯ebSI需flo dosETI DOS膿
os, no importa em sua aceitao. A critrio da Secretaria de Sade

, oss produRIFICAO. Cabe Contratada substituir os produtos que vierem a ser recusados,需  
prazo m自ximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da solicita"o 
IV. Os produtos devero atender aos dispositivos da Lei n' 8.078/90 (C6digo de Defesa do Consumidor) e a s demais leis 
pertinentes. 
d) A Contratada dever白  proceder corn a entrega dos bens adquiridos pela Secretaria Municipal de Sade, localizado na Rua 
Cardeal da Silva, n.。  75, Centro, CEP 45.260-000, cidade de Po96es, estado da Bahia. Responsavel: Lorena Santos 
Mascarenhas, Secretria Municipal de Sa'de: Maicon do Nascimento Amaral, Coordenador de Administra"o e Finan9as 

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

Guaxup白, 28 de Agosto de 2020 

叩  
Ana C嘆na竺映呼,雪ardi Assis 

りereme ハ.0 m Hi喝［「aWa 
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ATA DA SESSAO POBLICA DO PREGAO 

Depend6ncia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ー  LICIT FUNDO MUNICIPAL SAUDE ー  
(SP) 

Licita9ao: (Ano: 2020/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ No Processo: 142/2020) 

白  s 11:07:49 horas do dia 28/08/2020 no endere9o RUA, bairro MUNICIPAL I, da cidade 
de SAO PAULO - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JOAO PEDRO RIBEIRO 

DO NASCIMENTO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomea9ao, para 
realiza9百o da Sess自o P自blica de Licita9自o do Preg白o No Processo: 142/2020 - 

2020/004/2020 que tem por objeto FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO 

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes pre9os: 

Lote (1) ー  FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO QUALITATIVO ATRAV亡S DA 

METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO AO DIAGNOSTICO DA 
COVID・19, COM CASSETE(S) E COM SEPARA9AO DE DETEC9AO DE ANTICORPOS 

IGG E 1GM, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU 

PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR, DE USO IN VITRO, NOS 
TERMOS DA RESOLU9AO RDC N.。  36/2015, CONTENDO AINDA UM TIPO COM 

PERCENTUAL ACEITAVEL PELA ANVISA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNIClPIO 

Data-Hora 

27/08/2020 16:04:19:499 

26/08/2020 17:21:04:970 

27/08/2020 22:05:09:803 

27/08/2020 17:23:44:577 

2710812020 18:37:21:403 

26/08/2020 10:32:07:205 

2710812020 10:15:38:999 

27/08/2020 11:26・58・ 984 

26/08/2020 15:33:24:339 

28/08/202008:31:03:231 

27/08/2020 10:49:05:317 

27/08/2020 15:17:53:147 

27/08/2020 20:17:41:174  

Fornecedor 

FLEX HOSPITALAR LTDA. 

PMH PRODUTOS MEDICOS I-IOSPITALARES LTDA 

WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. 

SILSUL COMERCIO LTDA - EPP  

MATOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA 

CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 
LTDA 

LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI 

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 

UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA 
LTDA 

LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 

DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTD  

IMPLANTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 
LTDA 

PTODOSぬ  
R$ 600.000.00 

R$ 600.000.00 

R$ 300. 000 00 

R$ 600 000 00 

R$ 420. 000,00 

R$ 1.000.000,00 

R$ 700.000,00 

R$ 300.000.00 

R$ 680.000.00 

R$ 790.000,00 

R$ 449 800 00 

R$ 250.000,00 

R$ 700.000,00 
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27/08/2020 20:35:12:667 27/08/2020 20:35:12:667 

27/08/2020 16:27:40:004 27/08/2020 16:27:40:004 

R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 

R$ 650.000,00 R$ 650.000,00 

GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E 
fXPORTACAO LTDA 
GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E 
TXPORTACAO LTDA  

OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS 
EIRELI 
OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS 
EIRELI 

Ap6s a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores pre9os: Ap6s a etapa de lances„ foram apresentados os seguintes menores pregos: 

Lote (1) - FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO QUALITATIVO ATRAVES DA 

METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO AO DIAGN6STICO DA 

COVID-19, COM CASSETE(S) E COM SEPARA9AO DE DETEC9AO DE ANTICORPOS 

IGG E 1GM, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU 

PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR, DE USO IN VITRO, NOS 

TERMOS DA RESOLU9AO RDC N.。  36/2015, CONTENDO AINDA UM TIPO COM 

PERCENTUAL ACEITAVEL PELA ANVISA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICiPIO 

Lote (1) - FORNECIMENTO DE TESTE RAPID° QUALITATIVO ATRAVÈS DA 
METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO AO DIAGNÓSTICO DA 

COVID-19, COM CASSETE(S) E COM SEPARAÇÃO DE DETECÇÃO DE ANTICORPOS 

IGG E IGM, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU 

PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR, DE USO IN VITRO, NOS 
TERMOS DA RESOLUÇÃO RDC N ° 36/2015, CONTENDO AINDA UM TIPO COM 

PERCENTUAL ACEITAVEL PELA ANVISA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO 

Data-Hora Data-Hora 

28/08/2020 11・ 30・12・ 837 28/08/2020 11:30:12:837 

Fornecedor Fornecedor 
LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 
LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA  

Lance Lance 

R$ 111.899,99 R$ 111.899,99 

28/08/2020 11:28:15:121 28/08/2020 11:28:15:121 GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 
GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA R$ 128.000,00 R$ 128.000,00 

R$ 130.00000 R$ 130.000 00 28/08/2020 11:27:09:525 28/08/2020 11:27:09:525 IWAMA PRQDJTO$ PAI% LABORATORIO LTDA. 	I WAtLABOFtATORIO LTDA. I 
28/08/2020 11:26:27:701 28/08/2020 11:26:27:701 LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP LYON PRODUTOS PAFtA SAUDE LTDA - EPP R$ 148.400.00 R$ 148.400.00 
28/08/2020 11:20:15:244 28/08/2020 11:20:15:244 
28/08/2020 11:18:28:358 28/08/2020 11:18:28:358 

DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
FLEX HOSPITALAR LTDA. FLEX HOSPITALAR LTDA. 

R$ 148.500.00 R$ 148.500.00 

R$ 154.000.00 R$ 154.000.00 
28/08/2020 11:16:44:022 28/08/2020 11:16:44:022 MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI R$ 180,500.00 R$ 180.500.00 
28/08/2020 11:13:21:439 28/08/2020 11:13:21:439 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 181 .800.00 R$ 181.800.00 

28/08/2020 11:11:52:107 OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS 
EIRELI R$ 200.000,00 

28/08/2020 11:15:56:103 UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA 
LTDA R$ 249.999,99 

27/08/2020 15:17:53.147 ' 
DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTD R$ 250.000,00 

28/08/2020 11:08:59:026 MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA R$ 260.000,00 

28/08/2020 11・ 09・ 15:792 28/08/2020 11:09:15:792 

27/08/2020 17:23:44:577 27/08/2020 17:23:44:577 

27/08/202020:17:41:174 27/08/2020 20:17:41:174 

CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 
LTDA 
CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS 
LTDA 

SILSUL COMERCIO LTDA - EPP SILSUL COMERCIO LTDA - EPP. 

IMPLANTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 
LTDA
IMPLANTEC - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 
LTDA 

R$ 349.000,00 R$ 349.000,00 

R$ 600.000.00 R$ 600.000.00 

R$ 700.000,00 R$ 700.000,00 

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o 

menor pre9o. Ap6s confirmada a habilita9ao da proponente e examinada pelo Pregoeiro da 

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor pre9o, quanto ao objeto 
bem como quanto 自  compatibilidade do pre9o apresentado com os praticados no mercado e 
o valor estimado para a contrata9ao, o Pregoeiro decidiu: 

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o 

menor prego. Ap6s confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da 

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor prego, quanto ao objeto 

bem como quanto 6 compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e 
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu: 
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No dia 28/08/2020, 白  s 11:38:17 horas, no lote (1) ー  FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO 
QUALITATIVO ATRAV亡S DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, 
DESTINADO AO DIAGNoSTICO DA COVID-19, COM CASSETE(S) E COM SEPARAAO 
DE DETECCAO DE ANTICORPOS IGG E 1GM, PODENDO SER UTILIZADO EM 
AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU 
CAPILAR, DE USO IN VITRO, NOS TERMOS DA RESOLU9AO RDC N.。  36/2015, 
CONTENDO AINDA UM TIPO COM PERCENTUAL ACEITAVEL PELA ANVISA, VISANDO 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE, DESTE MUNICIPIO ・  a situa9ao do 
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da altera"o foi o seguinte: Atualiza"o efetuada 
ー  servidor: pxIOaop00003_multisalas-01. No dia 28/08/2020, 白  s 12:55:51 horas, a situa"o do 
lote foi finalizada. 

No dia 28/08/2020, 白  s 12:55:51 horas, no lote (1)- FORNECIMENTO DE TESTE R PIDO 
a QUALITATIVO ATRAV亡S DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA 
ー 

	

	DESTINADO AO DIAGNOSTICO DA COVID-19, COM CASSETE(S) E COM SEPARA9AO 

DE DETEC9AO DE ANTICORPOS IGG E 1GM, PODENDO SER UTILIZADO EM 
AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU 
CAPILAR, DE USO IN VITRO, NOS TERMOS DA RESOLU9AO RDC N.。  36/2015, 
CONTENDO AINDA UM TIPO COM PERCENTUAL ACEITAVEL PELA ANVISA, VISANDO 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE, DESTE MUNICPIO - a situa9白o do 
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da altera"o foi o seguinte: Senhores, 
ap6s an自lise dos documentos de habilita9ao e apresenta9ao de proposta reformulada via e- 
mail 白  s 12h:l8min declaro o arrematante vencedor desta licita9ao, saliento ainda que 
conforme previsto no Caput do art. 44 e seu§ 3 encontra-se concedido 10 (dez) minutos 
para que os concorrentes manifestem e motivem interesse de recorrer da decisao do 
pregoeiro. No dia 01/09/2020, 自  s 15:17:39 horas, a situa9白o do lote foi finalizada. 

' 	No dia 01/09/2020, a s 15:17:39 horas, no lote (1)- FORNECIMENTO DE TESTE RPIDO 
QUALITATIVO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, 
DESTINADO AO DIAGN6STICO DA COVID-19, COM CASSETE(S) E COM SEPARA9AO 
DE DETEC9AO DE ANTICORPOS IGG E 1GM, PODENDO SER UTILIZADO EM 

AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU 
CAPILAR, DE USO IN VITRO, NOS TERMOS DA RESOLUいO RDC N.。  36/2015, 
CONTENDO AINDA UM TIPO COM PERCENTUAL ACEITAVEL PELA ANVISA, VISANDO 

ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE, DESTE MUNIClPIO - a situa9ao do 
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da altera9ao foi o seguinte: Adjudica"o 

No dia 01/09/2020, 自  s 15:17:39 horas, no lote (1)- FORNECIMENTO DETESTE RPIDO 
QUALITATIVO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, 
DESTINADO AO DIAGNoSTICO DA COVID-19, COM CASSETE(S) E COM SEPARAいO 
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DE DETEC9AO DE ANTICORPOS IGG E 1GM, PODENDO SER UTILIZADO EM 
AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU 
CAPILAR, DE USO IN VITRO, NOS TERMOS DA RESOLU9AO RDC N.。  36/2015, 
CONTENDO AINDA UM TIPO COM PERCENTUAL ACEITAVEL PELA ANVISA, VISANDO 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO - pelo crit自rio de 
menor pre9o, foi adjudicado o objeto do lote da licita9ao 白  empresa LMG LASERS ・  
COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com o valor R$ 111.800,00. 

Publicada a decis白o, nesta sess白o, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa 
declarou encerrados os trab. ・  s. Anexo a ata segue - at6rio contendo informa96es 
detalhadas sobre o a' .mento do processo. 

JOAO PEDRO RIニ  : RO DO NASCIMENTO 

regoeiro d4sputa 

LORENA SANTOS MASCARENHAS 
Autoridade Competente 

×ノ Tー＝戎,てコーノ  
MARLUCIA TEIXEIRA ROCHA 

Membro Equipe Apoio 

Proponentes: 

07.205.182/0001-86 CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LIDA 
31 .556.536/0001-11 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 
08.449.43510001 ・20 DORTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LID 
03.606.635/0001-25 FLEX HOSPITALAR LTDA. 
07.911.318/0002-54 GALAXY PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LIDA 

- 	08.510.52810001-12 IMPLANTEC - COMERCIO E ASSISIENCIA TECNICA LTDA 
fl 	09.089.14010001-52 LMG LASERS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIDA 

25.226.244/0001-18 LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP 
07.886.202/0001-21 MAUOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
11.609.473/0001-07 MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI 
05.438.137/0001-46 OFISERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI 
00.740.696/0001-92 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
57.359.168/0001-05 SILSUL COMERCIO LIDA - EPP 
13.994.860/0002・10 UNIK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LIDA 
66.000.787/0001-08 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LIDA. 

17/09/2020 	 P白gina 4 de 4 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

n 

PARECER DA COMISSAO 

PREGAO ELETRONICO 
No 004/2020 

1- ptUPUTURA fl MUNICIPALooes 

「“”・“声,・リ”・ノ  

Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO - Po6es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



contrata9自o de empresa para fornecimento de teste de imunocromatografia (testes rpidos) 
para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com separa9ao de detec9昌o de anticorpos 
lgG e lgM,podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de 
coelta venosa ou capilar, de uso tn vitro, nos termos da Resolu,o RDC n。 36/2015. 

O 

舎  

e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

PARECER DA COMISSAO DO RESULTADO PREGAO ELETR6NICO 

Modalidade de Licita9ao 	N"mero 
PREGAO ELETR6NICO 	004/2020 

Reuni白o da Comiss白o Permanente de Preg白o da Prefeitura Municipal de Po96es, nomeada 
conforme PORTARIA No001/2019. Reunida com a finalidade especifica de instruCao de processo de 
F'Kh(iAU tLt I RONIUO, com oase nas L ei 1U.DZU/zUUZ, Lei nu a.bbb/19りi, uecreto nu 1U.0Z4/4UZU, 
Lei Complementar n。  12312006 Decreto Municipal n。  14112020 

CONFORME ATA DO PREGAO ELETR6NICO N。  004/2020: 

Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade solicitante, com base no Parecer da 
Procuradoria Juridica Municipal e levando em considera9ao as Leis Lei 10.520/2002, Lei n。  
8.666/1 993, Decreto n! 10.024/2020, Lei Complementar n。  123/2006 Decreto Municipal n。  141/2020. 
essa realizou PREGAO ELETR6NICO no 004/2020, cujo objeto 白  fornecimenito de teste de 
imunocromatografia (testes r白pidos) para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com separa"o 
de detec9百o de anticorpos lgG e lgM,podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma. 

dente de coelta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu"o RDC n。  36/2015, 
como vencedora a proposta de preCos da empresa: LMG LASERS COMERCIO 

IMPORTAいO E EXPORTA9AO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n。  09.089.140/0001-52, comum o 
valor total de R$ 111.800,00 (cento e onze mil e oitocentos reais). Ficando o valor global da licita9ao 
de R$ 111.800,00 (cento e onze mil e oitocentos reais). Ap6s an白lise profunda sobre a contrata"o 
em comento, ressaltando ter sido dada a devida import白ncia ao fato de que o pre9o apresentado esta 
condizente com os praticados no mercado, nao havendo, portanto, superfaturamento. Devendo, DOIS. 
ap6s a devida homologa9白o pelo chefe do Poder Executivo, do nosso parecer, proceder a devida 
publicaC自o nos meios leQais.p ara aue surta os efeitos deseiadns 

Po96es - Ba, 01 de setembro de 2020 

Jo含o Pedro Ribeir o Nascimento 
P 一．oei o 

'ifl冨裕xeira資o6Ea 
Equipe de Apoio 

2PRIFIPTURA fl MUHICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

COMISSAO DE LICITACAO 

Da: Comiss百o de Licita"o 
Para: Setor Juridico 

Estamos encaminhando processo de Pregao Eletr6nico n。  004/2020 - a esta Procuradoria 

para parecer conclusivo quanto a legalidade do processo licitat6rio, conforme Lei 10.520/2002, Lei n。  
8.666/1993, Decreto n。  10.024/2020, Lei Complementar no 123/2006 Decreto Municipal n。  141/2020, 
o qual tem por objeto contrata9白o de empresa para fornecimento de teste de imunocromatografia 

一 	(testes r白pidos) para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com separac吾o de deteccao de 
ー 	anticorpos igi e igM,podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de 

coelta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu9白o RDC n。 36/2015. 

Aguardamos a vossa aprecia9ao, aprova9白o e deferimento. 

Po96es, 02 de setembro de 2020 

Atenciosamente, 

'ed ." ibeiro do Nascimento 
Pr- ,oeiro Municipal 

29TUA fl MUMICIAL 
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I! PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9oES 

tIP . ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURlDICO CONCLUSIVO 

Assunto: Processo Administrativo no142/2020 
UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saude 
Objeto: Contrata"o de empresa para fornecimento de teste de imunocromatografla 
(testes rpidos) para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com separa9白o de 
detec 白o de anticorpos IgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro 
ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da 
Resolu"o RDC n36/201 5 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO 

LICITATORIO PARA A CONTRATA O DE EMPRESA PARA O 

FORNECIMENTO DE TESTES RPIDOS ・  CONSULTA QUANTO A 

LEGALIDADE. ENCONTRAM-SE ATENDIDOS A MAIORIA DOS 

REQUSITOS LEGAIS EXIGIDOS NA LEI N'. 10.520/2002 E LEI 
N.' 8666/93. OBSERVANDO AS RECOMENDAOES 

PERTINENTES. PARECER OPINANDO PELA ACEITA O DO 

PLEITO. 

Versa o presente parecer acerca do requerimento formulado pelo 
gabinete do prefeito, que requer anhlise acerca da regularidade juridico-formal 
do procedimento do processo administrativo no 142/2020, que visa a realiza車o 
de procedimento licitat6rio para Contrata車o de empresa para fornecimento de 
teste de imunocromatografia (testes rpidos) para diagn6stico da OOVID-19, 
com cassetes e com separa車o de detec o de anticorpos IgG e 1gM, podendo ser 
utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou 
capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu車o RDC n36/2o15. 

O procedimento adotado 6 o correto e atende aos mandamentos, 
principios e diretrizes da Lei n。  8.666/93. 

O Instrumento Convocat6rio com seus Anexos encontram-se 
acompanhados do pertinente Parecer Jurdico desta Procuradoria. 

Com seus anexos, o instrumento convocat6rio fora devidamente 
publicado em 14 de agosto de 2020, respeitado o prazo legal. 

Segundo se depreende da Ata, foi realizada a abertura do certame no 
dia 28/08/2020 as 11:07h, sendo realizado o credenciamento das empresas 
licitantes, atravs dos respectivos representantes, onde foram abertas as 
nronostas e anresentados os nrecos. Cumnridas todas as etanas leEais. 
P9a. da Bandsra,02 -tenfro・Po'6es/Ba - Fono(77)3431 -5800- Fax177)3431 -5805 
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織 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 

議難， ESTADO DA BAHIA 

MERITO: 

I 

No m6rito, verifica-se que o processo licitat6rio ora analisado 
encontra-se em perfeita conson合ncia com os mandamentos legais, estando apto 
a produzir seus efeitos legais e jurdicos. Todo o procedimento fora conduzido 
observando integralmente a legisla o pertinente, conforme o mandamento da 
pr6pria Constitui真o da Repblica. 

Houve a publica 五o de edital seguindo os preceitos legais e n'mero 
regular de licitantes. 

As empresas habilitadas cumpriram os requisitos do edital e a 
proposta vencedora foi a de menor prego por item. Todos os atos realizados 
observaram a Lei 8.666/93. 

Ressalte-se ainda que as empresas vencedoras juntaram todas as 
certid6es que comprovam a regularidade das mesmas. 

CONCLUSAO: 

Dada a regularidade do certame, que foi realizado na modalidade 
prego eletrnico, dando transparncia, lisura, legalidade, modalidade e 
probidade ao processo, raz合o assiste a possibilidade da homologa恒o, caso seja 
interesse da Prefeitura Municipal de Poゆes. 

Poゆes/Bahia, 04 de Setembro de 2020 

YANNE 

ASSESSORA J 

。”10 MATOS 

ーOAR/BA 51ワ35 

Pa. da Bandeira,021 Centm-Po'6eslBa - Fono(77)3431 ・5800 ・ Fax (77)3431・6805 
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Jo白o Pedro Ribeir 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

ADJUDICAいO DO OBJETO DO PREGAO ELETR6NICO N。  00412020. 

A Comissao Permanente de Licita9白o de Po"es - Bahia, com base nas Leis Lei 
10・ 520/2002, Lei n。  8.666/1993, Decreto n。  10.024/2020, Lei Complementar n。  123/2006 Decreto 
Municipal no 14112020, e no Parecer Jurdico, ADJUDICA o objeto da licita,o N。  004/2020 ー  
objetivando contrata9白o de empresa para fornecimento de teste de imunocromatografia (testes 
rpidos) para diagn6stico da COVID-1 9, com cassetes e com separa9ao de detec"o de 
anticorpos lgG e lgM,podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, prodedente 
de coelta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu"o RDC no 36/2015. Tendo 
como vencedora a proposta de pre9os da empresa: LMG LASERS COMERCIO IMPORTACO E 
EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n。 09.089.140/0001-52, com um o valor tota(deR$ 
111.800,00 (cento e onze mil e oitocentos reais) 

Ficando o valor global da licita9ao de R$ 111.800,00 (cento e onze mil e oitocentos reais). 

Po96es - 10 de setembro de 2020. 

PRFUITUt* fl MUSICPAL?ocoes 
41・q円do m- ・声”ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

HOMOLOGACAO no nuGAo ELETR6NICO N。  004/2020. 

O Prefeito Municipal de Po96es, - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades das Leis Lei 10.520/2002, Lei no 8.666/1993, Decreto no 
10.024/2020, Lei Complementar n。  123/2006 Decreto Municipal n 141/2020, e no Parecer Jurdico, 
ante o PREGAO ELETRONICO n。  004/2020 - Objeto: contrataao de empresa para fornecimento de 
teste de imunocromatografla (testes rapidos) para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com 
separa9ao de detec戸o de anticorpos IgG e IgM,podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou 
plasma, procedente de coelta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu9百o RDC no 
36/2015. Tendo como vencedora a proposta de pre9os da empresa: LMG LASERS COMもRCIO 

一 	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n。 09.089.140/0001-52, com um o 
' 	valor total de R$ 111.800,00 (cento e onze mil e oitocentos reais). HOMOLOGO o processo de 

licitaao na modalidade Pregao Eletrnico na data de 10 de setembro de 2020. 

A Comissao Permanente de Licita9o, atravds de seu Presidente, dever' tomar as medidas cabiveis, 
tendo em vista o Valor Global de: R$ 111.800,00 (cento e onze mil e oitocentos reais). 

Po96es - BA, 10 a ・  setembro de 2020. 

ascarenhas 
icipal 

星旦ITURA MUWICIPA!. 
4・叱ー“”・・ 'a"" 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Ao 
Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autorizaao do fornecimento de teste de imunocromatografia (testes rpidos) para 
diagn6stico da COVID- 19, com cassetes e com separa9ao de detec9ao de anticorpos IgG e 
IgM,podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coelta venosa ou 

capilar,licitante音 uso in vitro, nos termos daLMG LASERS COMRC認麗農脇曽ノ欝 teOR畏como vencedor(AO LTDA, ins認oa (s)a no 
CNPJ sob o n。  09.089.140/0001-52, com um o valor total de R$ 111.800,00 (cento e onze mil e 
oitocentos reais), e posterior quita o. 

Gabinete do Prefeito, 10 de setembro de 2020 

Leandro.'n -r ‘聖M唇are nhas 
r. eiei o tviun!cipai 

2PRSFEITURA6 MUNICIPALpoes 
F‘ー電“,・・・戸・“ノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

~ 

PU BLICA9OES 
DO RESULTADO 

~ 

ADJUDICA9AO E 
~ 

HOMOLOGA9AO 
EXTRATO 

POITURA6 MUNICIPALPooes 
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Quinta-feira 
10 de Setembro de 2020 
2 一 Ano 一 No 935 Po96es Di'rio Oficial do 

W晒” 

Licita96es 

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAAO 

PREGAO ELETRONICO N. 004/2020 

O Municipio de Po'6es/Prefeitura, Estado da Bahia, em acorda com Lei 10.520/2002, Decreto 

n9 10.024/2020, Decreto Municipal ri9 141/2020, Lei Complementar n9 123/2006 e, 

subsidiariamente a Lei ri9 8.666/1993, com suas posteriores altera'6es, atraves do pregoeiro 
municipal, torna pdblico o Resultado e Adjudica中o da licita戸o na modalidade Prego 
ELETR6NICO ri9 004/2020, cujo objeto 白  a contrata戸o de empresa para fornecimento de 
teste de irnunocromatografia (testes r白pidos) para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e 
corn separa戸o de detec戸o de anticorpos lgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de 
sangue, soro ou plasma, procedente de coeta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos 
da Resolu戸o - RDC n.9 36/2015 em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste 

Municipio. Realizado no dia 28 de agosto de 2020, na Sala de Reuni6es de Licita96es da 

Prefeitura Municipal de Pog6es, iocalizada na Rua Itlia, ri2 146 B, Centro, Po96es-Ba, atravs 
da plataforma licitaぐうes-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) 
empresa(s): LMG LASERS COMERCIO IMPORTAいO E EXPORTAいO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n9 09.089.140/0001-52 corn um o valor total de R$ 111.800,00 (cento e onze mil e 
oitocentos reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licita9含o a referida empresa. Po‘うes, 10 
de setembro de 2020. Jo含o Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal 

CERTIFICAいO DIGITAL: UROuWFERPYD4HDS47yFI/Q 

Esta edi o encontra-se no site oficial deste ente. 



Didrio Oficial do 
MUN1PIO Po96es 

Quinta-feira 
10 de Setembro de 2020 

3- Ano - No 935 

AflSO DA HOMOLOGACAO 
PREGAO ELETRONICO N. 004/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, 
Decreto no 10.024/2020, Decreto Municipal n。  141/2020, Lei Complementar no 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei no 8.666/1993. com  suas oosteriores alteraces. toma oロblica a 
nomouoga9ao ca uicita9ao na moaauiaaae u-'regao LLL I NUN IUU rn 004! LUZO, cujo objeto e o 
contrata"o de empresa para fornecimento de teste de imunocromatografla (testes rpidos) 
para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e com separa叫o de detec弾o de anticorpos 
lgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de 
coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolu9白o - RDC n.o 36/2015 em 
atendimento a Secretaria Municipal de Sa白de deste Municipio, Realizado no dia 26 de 
agosto de 2020 na Sala de Reuni6es de Licita96es da Prefeitura Municipal de Po96es, 
localizada na Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia, atravs da plataforma 
Iicitac6es-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) emoresa(s): 
LMi 1./kbヒKb しUMヒNしIU 1MI-'UNIハYAU ヒヒ入ドUN I AYAU LI LI/k, inscrita no しNドJ SOD o 
n。 09.089.140/0001-52 com um o valor total de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e oitocentos 
reais). Ciente do cumprimento das trmites das referidas leis. O prefeito homologa esse 
procedimento licitat6rio no dia 10 de setembro de 2020. Leandro Arajo Mascarenhas ー  
Prefeito. 

CERTIFICA9AO DIGITAL: LJROUWFERPYD4HDS47YFI/Q 

Esta ediC白o encontra-se no site oficial deste ente. 
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AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAAO 
PREGO ELETR6NICO Ng 004/2020 

e 

O Municipio de Po96es/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto 
n2 10.024/2020, Decreto Municipal ri2 141/2020, Lei Complementar n2 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei ri2 8.666/1993, com suas posteriores altera96es, atrav's do pregoeiro 
municipal, torna p白blico o Resultado e Adjudica9o da licita9百o na modalidade PreRo 
ELETR6NICO n2 004/2020, cujo objeto 白  a contrata戸o de empresa para fornecimento de 
teste de imunocromatografia (testes rpidos) para diagn6stico da COVID-19, com cassetes e 
com separa きo de detec戸o de anticorpos lgG e 1gM, podendo ser utilizado em amostra de 
sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos 
da Resolu9含o RDC n.2 36/2015 em atendimento a Secretaria Municipal de Sa"de deste 
Municipio. Realizado no di8 de agosto de 2020, na Sala de Reuni6es de Licitac6es da 
Prefeitura Municipal de Po'6es, localizada na Rua Itlia, n9 146 B, Centro, Po96es-Ba, atrav's 
da plataforma licitac6es-e sob o link www・ licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) 
empresa(s): LMG LASERS COMRCIO IMPORTAいO E EXPORTAいO LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nJ9・ 089.14O/O001 -S2com um o valor total delE$ 	.800,00 ( cento e onze mil e 
oitocentos reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licita中o a referida empresa. Po96es, 10 
de setembro de 2020. Jo百o Pedro Ribeiro do Nascimento~ Pregoeiro Municipal 

PR認摺農撚鼎認盗020 

9Y「，1etoMuniciPa1 de Po96es, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, 
一 	Liecreto nv 1U・u4/ZuZiJ, uecreto Municipal ri0 141/2020, Lei Complementar ri。  123/2006 e, 
5 	suosualariarnente Y ..'-e_ " a・bbb/1 99J, com suas posteriores altera96es, torna p"blica a 

nomoiogaao aa ucita9ao na modalidade l-'regathLETRONICO ri0 004/2020, cujo objeto 白  
oGontralaao'oe empresa para tornecimento de teste de imunocromatografia (testes rpidos) 
門  alagnosuco aa uuviu:i9 , com cassetes e com separa"o de detec9ao de anticorpos 
uy., e igivi, pouenao ser utjuizaロo em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de 
coieta venosa ou capiiar, ae uso in vitro, nos termos da Resolu9ao - RDC n.o 36/2015 em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saロde deste Munidpio Realizado no dia 28 de 
agosto de 2cEOna Sala de Reuni6es de Licita96es da Prefeitura Municipal de Poces, 
localizada na Pra9a da Bandeira, 02 Centro 一  Po96es - Bahia, atravs da plataorma 
licitaC6es-e sob o linkwww.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencednr(s'l a(Rl PmnreQ2Ic\. I Mfl 
Lfl'J L flJ 、  jL1 IVICflkjI、ノ liv'「ー、ノ八 IハしハLI 亡  亡入run iハしハU Li U/k. inscrita no じNPJ Sob onU 
09.089・ 140/0001-52 com um o valor total de R$ 111.800.00 (cento e nnzn mii e nitnrentne 
reais

).d 

Ciente do cumprimento dos tr mites das
d 
referidas lis. O prefeito hornologa esse

procedimento licitatrio no duO de sete mbro de 2(20. Leandro Arain Masnarenhns - 

Jornal Tribuna do Sertao- Edi9自o disponivel no site www.sertaohoje.com.br/publ  icacoes 


