PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N». 125/2020
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DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,
CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
município de PEDRÃO-BA

CONTRATADA:

COMPETÊNCIA: JULHO/2020

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS - 31/08/2020 17:09:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff267ce0-7951-4ac3-bc2b-f8ee41865f58

^Trabalhando por nossa gente

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA E CONTRATAÇÃO
I.N®

2.UNIDADE REQUISITANTE(SIGLA)

125/2020

SEC.SAÚDE

3.DATA DE EMISSAO:(DD/MM/AAAA)

4.ÓRGÂ0 DESTINO(SIGLA):

13/06/2020

FINANÇAS
7.VIGÊNCÍA

6.JUSTIFÍCATIVA

5.NECESSIDADE

CONTRATUAL

REGISTRO DE PREÇOS, PARA
O
FORNECIMENTO
DE

INSUMOS, EQUIPAMENTOS E Considerando a necessidade de prevenção e combate ao COVID-19 diante
EPIS

DESTINADOS

AO

ENFRENTAMENTO

da pandemia enfrentada, se faz necessário a aquisição de materiais,

Até 31 de dezembro de 2020

,DA equipamentos, insumos e epi's para os profissionais de saúde, e para
EMERGÊNCIA
DE SAÚDE execução das medidas de prevenção e enfrentamento do COVID-19.
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
O surto epidêmico de relevância mundial, causado pelo COVip -19 exige
INTERNAaONAL
DECORRENTE
DO do sistema de saúde atualização dos seus materiais,^ equipamentos,
e epi's, de forma a atender as normativas técnicas seja no
CORONAVÍRUS,CONFORME A insumos,
quantitativo a ser utilizado, no modelo ou tipo, sendo necessário
r^CESSIDADE
DA procedimento lidtatório exclusivo para tal finalidade.
'^^CRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE PEDRÃO-BA
^£ÍK!r

•Üíí.V 3

Disponibilidade
Elemento de Despesa

Proieto/Atividade

Financeira

Fonte de Recurso

10.PRAZO/LOCAL DA ENTREGA:

9.F0RMA DE PAGAMENTO:

Os serviços serão prestados no município de Pedrâo,
PARCELADO, através de termo de contrato, ou instrumento equivalente (AFM - mediante Ordem de Serviço emitida pela SECRETARIA
Autorização de Fornecimento de Material ou APS - Autorizações de Fornecimento de SOLICITANTE, sendo que a contratação da empresa
Serviço), após a protocoiização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o será até o término dos serviços.
fiscalizador competente.

16.VAL0RES
11. ITEM

«.DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

14.UNID

Conforme Termo de Referência constante

UND

12.CÓD

15.QTD
UNIT.

TOTAL

deste PRDC(ANEXO I)

R$: 1.657.483,65
17.VAL0R TOTAL ESTiMADO=

«.SECRETARIA REQUISITANTE

19.AGENTE DE PLANEJAMENTO

ASSINATI

ASSINATU

20. AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO

.ASSINATORA E CARIMBO

21. autorizaçAo do prefeito

N»- NumeraSoObTe^da
seqüencial.RequisiçSo.
ZUnldadee.JulfIcativa:
Req/lsltante: Sigla
que identifica
a Unidade
Requisitante.
3.Data
de EmlssUo.
JíecíSd?
Mo«vaçâo
do pedido.
T.Vigôncia
Cf"tratual:
Duração
do 4.Órgao

orç.. fonte de recurso o disponibiliadde financeira. S.Forma de Pagamento: Discnmmar o n." de(^las.o pr^o e

^rSít^ doia) sStório(aT 1^^

^ilen, i4.unld.: UnSde

PlanejamentorAssinatura e carimbo do Agente de Planejamento. 20. Autorização da ConussOo: Campo desfnado à autonzaçâo da CAOF. 21.

Autorização do Prefeito: Assinatura e carimbo do Prefeito.
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PREFEITURA DE

PEDRAO
^Trabalhando por nossa gente

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DA SEC.DE SAÚDE- SETOR DE COMPRAS

Ao

Setor de Compras

Vimos com o presente, solicitar cotação para abertura de processo licitatório cujo objeto é:
REGISTRO DE PREÇOS,PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS,EQUIPAMENTOS E
EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,
C ONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PEDRÃO-BA.Conforme planilha em anexo:

Pedrão,03 de junho de 2020

Jana

Secretá

Í>t'.

Gomes

é Saúde
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Jí*Ê

ITEM

1

1

1

!

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNIDADE

QTD

Avental hospitalar descartável, tipo
cirúrgico, material polipropileno,
tamanho único, gramatura mínima

Pacote

500

und.

150

para

und.

50

Cateter para oxigênio tipo óculos

Und.

2500

und.

2500

de

50

G/CM2,

adicional

característica

manga

longa,

punho

elástico,
esterilidade
único,pacote com 10

Avental

2

Cirúrgico

Impermeável

uso

SMS

Estéril.

Standard

40gm^

Tamanho P Protdesc

Capuz de

3

uso

hospitalar

proteção
4

adulto

Cateter para oxigênio tipo óculos
jpf^tjl

5

Lénçol de papel descartável 70cm x

Pacote

70

50m 100% Celulose Cx c/10 Rolos
7

Luva Procedimento G com 100

Caixa

400

8

Luva Procedimento M com 100

Caixa

400

9

Luva Procedimento P com 100

Caixa

300

10

Macacão com capuz, elástico no
jDünhò,
capuz
e

und.

300

Caixa

350

i

;

toThózélós, material 100% polietileno
abertura frontal fechamento zíper

11

Mascara

tripla

antialérgica

descartável

com

elástico

aplicação em cirurgia com 50
12

Mascara descartável PFF2(Eq. N95)

L_C; l'.
■ .' -.O

IJlílüZc.Ui.

1500
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Pro pe: modelo com elástico,sem
cor, em TNT,tamanho único, tipo

13

Pacote

100

Pacote

250

Pacote

100

und.

20

uso descartável, característica

adicional hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex pacote com 50
UND

Touca hospitaiar, materiai não tecido
100% polipropileno, modelo com

14

elástico em toda volta, sem cor,

gramatura mínima cerca de 30
1

G/M2, tamanho único, tipo uso
descartável, característica adicionai

hipoalergênica,

atóxica,

inodora,

unissex. Pacote com 100 unidades.
15

Touca hospitalar, material não tecido
100% polipropileno, modelo com
elástico em toda volta, sem cor,

gramatura mínima cerca de 30
G/M2, tamanho único, tipo uso
descartável, característica adicional

hipoalergênica,

atóxica,

inodora,

unissex. Pacote com 50 unidades.
16

Tubo de silicone referencia 203- 15
cm

LOTE 02
ITEM

und.

QTD.

Ambu. Silicone Adulto (Sistema
tremineração completo)

de

und.

10

2

Ambu. Silicone Infantil (Sistema
tremineração completo)

de

und.

10

3

Frasco

oxigênio

und.

100

Kltiyiaçcara Venturi adulto

und.

15

Kit Mascara Venturi infantil

und.

15

A

.

DÉSCRIÇÂO DO PRODUTO

1

i

Umidificador

para

250ml com ext mascara rosca de metal
4
r-

0

'Item

DESCRiÇ>»v_ _ A H íh: 1

^

,
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6

1

Laringoscópio

und.

5

7

Mascara
de
Oxigênio
Concentração Adulto

de

Alta

und.

20

8

Mascara

de

Alta

und.

20

de

Oxigênio

Concentração Pediátrico
9

Mascara Laríngea de Silicone 2.5

und.

30

10

Mascara Laríngea de Silicone 4.0

und.

30

Mascara Laríngea de Silicone 5.0

und.

30

Í2

Oximetro de pulso de dedo

und.

10

13

Termômetro Digitai de testa MC 720

und.

10

14

Torpedo

medicinal

und.

5

medicinal

und.

4

Valvula reguladora com fluxometro para

und.

12

individual

und.

150

18

Protetor Facial material acrílico incoior
250mm coroa plástico polieilteno

und.

200

19-

Capa de chuva confeccionada em

und.

100

und.

200

!

1

1

para

Oxigênio

capacidade 5 litros por mS
15
I

Torpedo

para

Oxigênio

cap^Gidade 50 litros por mS

0

i6

cilindro
17

Óculos

de

proteção

transpartente

poIipropílèhòV^ c

capuz e mangas

compridas, sem abertura frontal, com
tamanho único.
20

Saco para coleta de cadaver
impermeável à prova de vazamento e
selado.

! itím

DESd«ÇÃO- - •

UND.

QTD.

und

100

!

1

Dispenser saboneteira para álcool gel

pòfipròpiie. IO,
ccíüpriciciS, ■
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2

Dispenser saboneteira para sabonete liquido

und

100

und

100

Dispenser para Papel Toalha Interfolha 2 Ou 3 Dobras
Trilha.

Características

do

dispensador

Dimensões

(alt.xlarg.x prof.): 320 mm x 250mm x 130mm Material:
Plástico Polipropileno e Composto Aditivado. Cor: Branco.
Abertura: Sistema com chave (acompanha o produto).
......

Acompanha para instalação:01 Jogo de bucha e parafuso.

4

Luva Borracha Amarela

und

2000

Luva Borracha Azul

und

2000

5

und

10

BOTA DE SEGURANÇA numero 35- cano curto solado

antiderrapante , acompanha
palmilha
muito
confortável,possui bactericida, - impermeável, facilmente
6

lavável — hidrorepelente, resistente a óleo,durável e
resistente-aprovado pelo ministério do trabalho

und

10

7

30TA DE SEGURANÇA NUMERO 36 - cano curto solado
antiderrapante , acompanha
palmilha
muito
confortável,possui bactericida, - impermeável, facilmente
lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e
resistente-aprovado pelo ministério do trabalho

und

10

8

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 37 - cano curto solado
antiderrapante , acompanha
palmilha
muito
confortável,possui bactericida, - impermeável, facilmente
i iávávéí - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e
resistente-aprovado pelo ministério do trabalho

und

10

und

10

'

i

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 38 - cano curto solado
antiderrapante , acompanha
palmilha
muito
confortável,possui bactericida, -impermeável, facilmente
lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e
9

resistente-aprovado pelo ministério do trabalho

"'8QTA~DE Src
antiderrapante

,

NÚMERO 39 cano curto solado
acompanha
palmilha
muito

I confortável,possui bactericida, - impermeável, facilmente
10

lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e
resistente-aprovado pelo ministério do trabalho

tSVc.".âl

■*"
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BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 40 - cano curto solado

antiderrapante

11

,

acompanha

palmilha

muito

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
1

Álcool Etílico 70% 1 Litro

2

Álcool Gel 70% 5 Litro

DESCRIÇÃO

1 ITEM
i

Teste Rápido Covidl9 com 25

1

10

und

confortável,possui bactericida, - impermeável, facilmente
lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e
resistente-aprovado pelo ministério do trabaiho

QTD.

UND.

2000

Litro

500

Galão

UND.

QTD.

UND

1000

i

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM

1

ATOMIZADOR COSTAL motorizado Motor:

Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar, a gasolina,
Cüindrada: 42,7cc, Capacidade tq. gasolina: IL,

! Capacidade tq. químico: 14L
Vazão max. do produto químico: 2,3L/min./ 6Kg/min.
Alcance max.: 12m

Peso aprox. seco: 10,5Kg Acompanha o equip.: Kit
para aplicação de pó, kit de ferramentas

!

/j^ /

UND.

QTD.

UND. 5
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r.nTAÇÃQ DE PREÇOS

Pedrão/BA, 13 de junho de 2020.

À
Presidente da COPEL

Prezados, informamos que realizamos pesquisa de preço, a qual fora constatado os orçamentos a
seguir:

1) MATIAS MACHADO DA SILVA-ME, CNPJ: 22.742.908/0001-03
2) COMERCÍAL VÍANNA EIRELI, CNPJ: 04.668.436/0001-04

3) PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 26.537.107/0001-67
4) M&A SUPRA COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 10.731.996/0001-69

Os orçamentos em referência seguem anexo.
Atenciosamente,

Jose Regm^do Alves da Silva
Chefe de compras
Portaria n° 118/2018
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PREFEITURA DE

)

)

PRAlNÀ

MS MED

M&ASÜPRA

COMERQAL
VIANNA
n£fAr, DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNIDADE

ms.

V.UNT

V.UNT

V.GIOBAL

V.GLOBAU

V.GU)BAt

V.UNT

35.000,00 RS 148.500,00 RS

MÉDIA
37425,00

RS

6.746,25

V.GIOBAI

V.UNT

SOMA

Pacote

500

R$

65,00 RS -32.500,00

R$

99,00

RS

49.500,00 RS

63,00

RS

31.500,00 RS

70,00 RS

Avental Cirúrgico SMS Estéril, impermeável
Standard 40gm'Tamanho P Protdesc

und.

150

R$

45,00 RS

6.750,00

R$

59,00

RS

8.850,00 RS

23,40

RS

3.510,00 RS

52,50 RS

7.875,00 RS

Capuz de uso hospitalar para proteção

und.

50

1.500,00
4.500,00

33,00
1,90

RS

4.750,00 RS

RS
4.725,00 RS

33.90
2,15

1.695,00
5.375,00

2500

30.00 RS
1,80 RS

1.650,00

Und.

RS
RS

RS

Cateter para oxigênio tipo óculos adulto

und.

2500

1.80 RS
99,90 RS

1,90

RS

4.750,00 RS

6.993,00

110,00

RS

RS
2,15
RS 119,50

8.365,00

70

RS
RS

4.500,00

Pacote

RS
RS

44,00 RS
44,00 RS

17.600,00

Avental hospitalar descartável, tipo cirúrgico,:
material polipropileno,tamanho único,
gramatura mínima de 50 G/CM2,caranerística
adicional manga longa, punho elástico,
esterilidade uso único,pacote com 10
2 G,

Cateter para oxigênio tipo óculos infantil

Lençol de papel descartável 70cm x 50m 100%
Celulose Cx d 10 Rolos

RS

44,00 RS

13.200,00

und.

300

RS

69,00 RS

20.700,00

RS
RS
RS
R$

Caixa

350

RS 150,00 RS

52.500,00

RS

1500

Luva Procedimento G com 100
Luva Procedimento M com 100
Caixa
10

Macacão com capuz, elástico no punho, capuz

17.600,00

1,89

4.725,00

1.89
7.700,00 RS 103,60

7.252,00

5.375,00

49,00

RS

45,00
45,00

18.000.00

RS

49.50

RS

RS
RS

19.600,00 RS
19.600,00 RS
14.700,00 RS

RS

49,00
49,00

RS

18.000.00

RS

49,50

42.00

RS

12.600,00

RS

22.200,00 RS

80,00

RS

RS
24.000,00 RS

49,50

74,00

76,70

RS
R$
RS

19.800.00
19.800,00

190,00

RS

66.500,00 RS 240,00

RS

84.000,00 RS 180,00

RS

63.000,00

42.000,00

14.850,00

11

Mascara antialérgica descartável tripla com
elástico

aolicacSo em drurgia com 50
12
13

Mascara descartável PFF2(Eq. N95)
Pro pe: modelo com elástico^em cor,em TNT,

RS

12.00 RS

18.000,00

17,00

RS

25.500,00 RS

28.00

RS

Pacote

RS

20,00 RS

2.000,00

25,00

RS

2.500,00 RS

20,00

RS

RS
2.000,00 RS

19,00 RS
23,90 RS

28.500,00

100

Pacote

250

RS

30,00 RS

7.500,00

RS

39,00

RS

9.750,00 RS

20,00

RS

5.000,00 RS

35,90 RS

8.975,00

Pacote

100

RS

20,00 RS

2.000,00

RS

29,00

RS

2.900,00 RS

10,00 RS

1.000,00 RS

23,90 RS

2.390,00

2.390,00

tamanho único, tipo uso descartável
característica adicional hipoaletgênica, atóxica
inodora, unissex pacote com 50 UND
14

Touca hospitalar, material nSo tecido 100%
polipropileno, modelo com elástico em toda
volta,sem cor, gramatura mínima cerca de 30
G/M2,tamanho único, tipo uso descartável,
característica adicional hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex. Pacote com 100 unidades

15

Touca hospitalar, material n3o tecido 100%
polipropileno, modelo com elástico em toda
volta,sem cor,gramatura mínima cerca de 30

G/M2,tamanho único,tipo uso descartável,
característica adicional hiooalergênlca. atóxli
Tubo de silicone referencia 203-15 cm

RS

23.010,00 RS

e

tornozelos, material 100% polietileno abertura
frontal fechamento zíper

26.985,00

55.350.00 RS
89.910,00 RS

13.837,50
22477,50
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lOTE 01

)
COMERCIAL

PRAIJ^H

MSMED

M8(ASÜPRA

VIANNA
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ambu.Silicone

(Sistema de

V.UNT

V.UNT

V.GLOBAL

V.GLOBAL

V.UNT

V.GLOBAL

V.UNT

V.GLOBAL

SOMA

MÉDIA

l.*n'dí

QTD.

R$

256.00 RS

2.560,00 RS "289,00 RS

2.890,00 RS

449,00

RS 4.490,00 RS

307,00 RS

3.070,00 RS

3.252,50

10

13.010,00 RS

und.'

"(.10

R$

256,00 RS

2.560,00

RS "289,00

RS

2.890,00 RS

406,00

RS 4.060,00 RS

307,00 RS

3.070,00 RS 12.580,00 RS

3.145,00

und.-

RS

2.500,00 RS

56,88

RS 5.688,00 RS

21,00 RS

2.100,00 RS

12.088,00 RS

3.022,00

92,38

45,00 RS
45,00 RS
876,00 RS

675,00 RS

3.305,70
3.305,70
16.920,00 RS

826,43

RS
4.380,00 RS

4.230,00

tremineração cornpíeto)

Ambu.Silicone Ipfprjtjll(Sistema de
tremineracão completo)

Frasco Umidific^dor,Rara oxigênio

und.

100

R$

18,00 RS

1.800,00

RS

250ml com ext mascara rosca de metal
Kit Mascara Vertturi átluito

und.

15

R$
R$
R$

38,00 RS
38,00 RS
730,00 RS

570,00
570,00
3.650,00

RS
RS
RS

45,00 RS
45,00 RS
895,00 RS

675,00 RS
675,00 RS

92,38

4.475,00 RS

883,00

RS 1.385,70 RS
RS 1.385,70 RS
RS 4.415,00 RS

15

25,00

675,00

826,43

Kit Mascara Vehturi infantil

und.

Laringoscópio
Mascara de Oxigênio de Alta Concentração Adulto

20

RS

34,00 RS

680,00

RS

41,00 RS

820,00 RS

91,20

RS 1.824,00 RS

40,00 RS

800,00 RS

4.124,00 RS

1.031,00

und.

RS

34,00 RS

680,00

RS

41,00 RS

820,00 RS

91,20

RS 1.824,00 RS

40,00 RS

4.124,00 RS

1.031,00

20

800,00 RS

und.

30

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS

3.300,00
3.300,00
3.300,00
2.970,00
4.900,00

RS
RS
RS

135,00
135,00
135,00

RS

310,00

RS

7.715,00

Mascara de Oxigênio de Alta

und.

Concentração Pediátrico
30

und.

30
10

und.

13

10

110,00
110,00
110,00
297,00
490,00

RS
RS

570,00

RS
RS
RS

4.050,00
4.050,00
4.050,00
3.100,00
5.700,00

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
168,00 RS
478,00 RS
512,00 RS
168,00

168,00

5.040,00
5.040,00
5.040,00
4.780,00
5.120,00

RS
RS
RS
RS
RS

132,00
132,00
132,00
356,00
588,00

RS
RS
RS
RS
RS

3.960,00 RS 16.350,00
3.960,00 RS 16.350,00
3.960,00 RS 16.350,00
3.560,00 RS 14.410,00
5.880,00 RS 21.600,00

9.250,00 RS 29.845,00 RS

7.461,25

14

Torpedo para Oxigênio medicinai

und.

RS 1.543,00 RS

RS 1.690,00

RS

8.450,00 RS

886,00

RS 4.430,00 RS 1.850,00 RS

15

Torpedo para Oxigênio medicinai capacidade 50

und.

RS 3.720,00 RS 14.880,00 RS 3.850,00

RS

15.400,00 RS

1.310,00

RS 5.240,00 RS 4.460,00 RS

5.688,00 RS 22.188,00 RS
1.500,00 rS 5.910,00 RS

5.547,00
1.477,50

litros por m3

18

Protetor Facial material acrílico incolor 250mm coroa

1.350,00

RS
RS

420,00
12,00

RS
RS

5.040,00 RS
1.800,00 R$

560,00
8,40

RS 6.720,00 RS
RS 1.260,00 RS

5.800,00

RS

33,00

RS

6.600,00 R$

30,92

RS 6.184,00 RS

34,00 RS

6.800,00 RS 25.384,00 RS

6.346,00

55,00 RS

5.500,00

RS

70,00

RS

7.000,00 RS

5,58

558,00 RS

66,00 RS

6.600,00 RS

19.658,00 RS

4.914,50

29,00 RS

5.800,00

RS

31,00

RS

6.200,00 RS

20,00

RS 4.000,00 RS

34,00 RS

6.800,00 RS 22.800,00 RS

5.700,00

R$

76.625,00

395,00 RS
9,00 RS

4.740,00

150

RS
RS

200

RS

29,00 RS

und.

100

RS

und.

200

RS

und.

12

und.
und.

17.840,00 RS 53.360,00 RS 13.340,00

474,00 RS
10,00 RS

plástico polieilteno
19

Capa de chuva confecdonada em polipropiieno, com
capuz e mangas compridas,sem abertura frontal,

RS

com tamanho único.
20

Saco para coleta de cadaver,Impermeável à prova
de vazamento e selado.

RS

87.185,00

RS 78.484,40

RS

91.368,00
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LOTE 02

)
COMER(w,i .

VIANNA.

DESCRIÇÃO

. .. ■ r.i A

UND.

Dispenser saboneteira paia álcool.gel'

Dispenser saboneteira para sabonete liquido

erro.

M&À^UPRA

1

^ .i

V.UNT :

0«AI

V.UNT

1

'•NiSM'!

PRAINA .

.

-

V.UNl

V.GLOBAL

!

V.GL08AL

V.UNT

R$

38,U} RS

RS

43,00

RS

4.300,00

RS

28,22

RS

2.822,00 RS

45,00 RS

RS 15.422,00 RS

3.855,50

100

RS

38,00

RS

3.600,00, RS

43,00

RS 4.300,00

RS

28,22

RS

2.822,00

RS

45,00 RS

4.500.00 RS 15.422,00 RS

3.855,50

und

100

RS

38,00

RS

3.800,00

RS

44,00

RS

4.400,00

RS

37,45

RS

3.745,00 RS

47,00 RS

4.700,00

2000

RS

3,00

RS

6.000,00

RS

3,90

6,57

3,00

R$

6.000,00

RS

3,90

RS

6,57

3,50 RS
3,50 RS

RS 33.940,00 RS

RS

RS 13.140,00 RS
RS 13.140,00 RS

7.000,00

2000

7.800,00
7.800,00

RS

und

RS
RS

8.485,00

und

7.000,00

RS 33.940,00 RS

8.485,00

und

10

RS

29,00

RS

290,00

RS

31,00

RS

310,00

RS

108,00

1.080,00 RS

33,00 RS

330,00
RS

2.010,00 RS

502,50

RS

2.010,00 RS

502,50

RS

2.010,00 RS

502,50

RS

2.010,00 RS

502,50

RS

2.010,00 RS

502,50

RS

2.010,00 RS

502,50

und

: und

100

. 3.800,00

4.50'D,00

MÉDIA

SOMA

V.GL08AL

Dispensar para Papel Toalha Interfolha 2 Ou 3 Dobras Trilha. Características do

' r ij.iit.hi. u

dispensador Dimensões (alt.xlarg.x prof.); 320 mm x 250mm x 130mm
Material: Plástico Polipròbilenò éíCómposto Aditivado. Cor: Branco. Abertura: '

^ jüOiv*Abf-ríuf"

Sistema com chave (acompanha o produto). Acompanha para instalação: 01

.Lf-L': i ^
3

5

RS 16.645,00 RS

JoBo de bucha e oarafuso.

Luva Borracha Azul

'

4.161,25

BOTA DE SEGURANÇA numero 35- cano curto solado antiderrapante ,

acompanha palmilha multo corifortável,possui bactericida, - impermeável,

RS

facilmente lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e resistenteaprovado pelo ministério do trabalho

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 36 - cano curto solado antiderrapante ,

acompanha palmilha muito confortável.possui bactericida, - impermeável,

und

10

RS

29,00

RS

290,00

RS

31,00

RS

310,00

RS

108,00

RS

1.080,00 RS

33,00 RS

330,00

facilmente lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e resistenteBOTA DE SEGURANÇA NUMERO 37 - cano curto solado antiderrapante ,

acompanha palmilha muito confortável,possui bactericida, - impermeável,

und

10

RS

29,00 RS

290,00

RS

31,00

RS

310,00

RS

108,00

RS

1.080,00

RS

33,00 RS

330,00

facilmente lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e resistente-

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 38 - cano curto solado antiderrapante ,

acompanha palmilha muito confortável,possuÍ bactericida, -impermeável,

und

10

facilmente lavável - hidrorepelente, resistente a óleo.durável e reslstenteaprovado pelo ministério do trabalho

RS

29,00

RS

290,00

RS

31,00

RS

310,00

RS

108,00

RS

1.080,00

RS

33,00 RS

330,00

BOTA DE SEGURANÇA NÚMERO 39 cano curto solado antiderrapante ,

acompanha palmilha muito confortável,possui bactericida, - impermeável,

und

10

RS

29,00 RS

290,00

RS

31,00

RS

310,00

RS

108,00

RS

1.080,00

RS

33,00 RS

330,00

facilmente lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e resistenteaprovado pelo ministério do trabalho
BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 40 - cano curto solado antiderrapante

acompanha palmilha muito confortável,possul bactericida, - impermeável,

und

10

RS

29,00

RS

290,00

R$

25.140 00

RS

31,00

RS

310,00

RS

108,00

RS

1.080,00 RS

33,00 RS

330,00

facilmente lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,durável e resistenteRS 30.460,00

RS 42.149,00

RS ZS.bOU,uu

iw
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LO If ÍU

3
"cOMItllCtAi.

PRAINA

VIAWWA

itemI

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

,

UND.

QTD.
V.iJlvJI

\.' UNI

, f, J;") j .
'r,tr0.. 1 •

Litro

Álcool Gel 70% 5 Litro

• :(( .
.ovo

Galão

R$
500 R$

2000

V.QLOBAL

V.UNT

6,9L) R$ .13.800,00 R$ 9,00
59;00 R$' 29.500,00 R$ 72,00
R$ 43.300,00

V.GLOBAL

V.UNT

RS 11,00 RS
R$ 36.000,00 R$ 126,00 RS
R$
R$ 54.000,00

R$ 18.000,00

V.UNT

V.GLOBAL

22.000,00

RS

63.000,00 RS
85.000,00

V.GLOBAL

SOMA

MÉDIA

8,00 RS 16.000,00 RS 69.800,00 RS 17.450,00
68,00 RS 34.000,00 RS 162.500.00 RS 40.625,00
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)
_

■ ■■"!

'

1 '

ITEM
1

'

1

IV.;

MonocÜíndrico, 2T, refrigerado a ar, a

gasolina, Ciiindrada: 42,7cc, Capacidade tq.
gasolina: 11, Capacidade tq. químico: 14L
Vazão max. do produto químico: 2,3L/min. /
6Kg/min.
Alcance max.: 12m

Peso aprox. seco: 10,5Kg Acompanha o
equip.: Kit para aplicação de pó, kit de
ferramentas

J

i

. .pjESC^IÇÂO DO PRODUTO
AT OMIZADOR GOSTAI motorizado Motor:

M&^SU^

COMERCIAL

!

1

QTD.
• uno; '

5

VIÀNNÀ
V.UNT

RS 1.290,00

V.GLOÜAL

v.(- ( 1 V.UNT

R$' hAio,oo: R$ 1.470,00

; MSMED. i
V.UNT

V.GLOBAL

R$

7.350,00

R$

2.233,00

PRAINA
V.GLOBAL

V.UNT

V.GLOBAL

SOMA

MÉDIA

R$ 11.165,00

R$ 1.550,00

(iS 7.750,00

R$ 32.715,00

RS 8.178,75

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS - 31/08/2020 17:09:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff267ce0-7951-4ac3-bc2b-f8ee41865f58

LOTE 06

EMPRESA: MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

CNPJ: 22.742.908/0001-03

ENDEREÇO: RUA 25 DE FEVEREIRO, Ne 114 CENTRO SÃO GABRIEL - BA,CEP,44-91S-000,TEL: 74-3620-2054
RESPONSÁVEL: MATIAS MACHADO DA SILVA
CPF:007.565.915-89
RG:11592895-22
I. ESTADUAL:125.532.291

DADOS BANCARIO: AG:0780 OP:003 CC: 2937-4

CEP: 44.Ô15-000

Descrição

Itens
1

V.TOTAL

Unid

Quant.

Pacote

500

R$

63,00

RS

31.500,00

und.

50

RS

23,40

RS

1.170,00

und.

50

RS

23,40

RS

1.170,00

und.

50

RS

23,40

RS

1.170,00

RS

V. UNIT

Avental hospitalar descartável, tipo cirúrgico, material poüpropileno,
tamanho único, gramatura mínima de 50 G/CM2,característica
adicional manga longa, punho elástico, esterilidade uso único,pacote
com 10

2

Avental Cirúrgico SMS Estéril. Impermeável Standard 40gm'
Tamanho P Protdesc

3

Avental Cirúrgico SMS Estéril. Impermeável Standard 40gm^
Tamanho P Protdesc

4

Avental Cirúrgico SMS Estéril. Impermeável Standard 40gm^
Tamanho P Protdesc

RS

Capuz de uso hospitalar para proteção
Cateter para oxigênio tipo óculos adulto

und.

50

6

Und.

2500

R$

1,89

RS

4.725,00

7

Cateter para oxigênio tipo óculos infantil

und.

2500

R$

1,89

RS

4.725,00

8

Lençol de papel descartável 70cm x 50m 100% Celulose Cx c/ 10

Pacote

70

RS

103,60

RS

7.252,00

Caixa

400

45,00

RS

18.000,00
18.000,00

5

-

Rolos

10

Luva Procedimento M com 100

Caixa

400

RS
RS

11

Luva Procedimento P com 100

Caixa

300

RS

42,00

RS
RS

12.600,00

12

Macacão com capuz, elástico no punho,capuz e
tornozelos, material 100% polietileno abertura frontal fechamento

und.

300

RS

80,00

RS

24.000,00

Caixa

350

RS

240,00

RS

84.000,00

und.

1500

RS

28,00

RS

42.000,00

Pacote

100

RS

20,00

RS

2.000,00

Pacote

250

RS

20,00

RS

5.000,00

Pacote

100

RS

10,00

RS

1.000,00

und.

20

RS

1.16

9

Luva Procedimento G com 100

45,00

zíper
13

Mascara antialérgica descartável tripla com elástico

14

Mascara descartável PFF2(Eq. N95)

15

Pro pe: modelo com elástico,sem cor, em TNT, tamanho único, tipo
uso descartável, característica adicional hipoalergênica, atóxica,
inodora, unissex pacote com 50 UND

16

Touca hospitalar, material não tecido 100% polipropileno, modelo
com elástico em toda volta, sem cor, gramatura mínima cerca de 30

G/M2,tamanho único, tipo uso descartável, característica adicional
hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Pacote com 100 unidades.
17

Touca hospitalar, material não tecido 100% polipropileno, modelo
com elástico em toda volta, sem cor, gramatura mínima cerca de 30

G/M2,tamanho único, tipo uso descartável, característica adicional
hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Pacote com 50 unidades.
18

Tubo de silicone referencia 203-15 cm

Valer total:

SÃO GABRIEL- Bahia 09 junho de 2020

MAtlÃS MACHADO DA SILVA
CPF:007.565.915-89

R^

23.20

RS

258.335,20
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARES

EMPRESA: MATIAS MACHADO DA SILVA - ME
CNPJ: 22.742.908/0001-03

ENDEREÇO: RUA 25 DE FEVEREIRO. N2 114 CENTRO SÃO GABRIEL - BA,CEP,44-915-000, TEL: 74-3620-2054
RESPONSÁVEL: MATIAS MACHADO DA SILVA
CPF:007.565.915-89
RG:11592895-22

I. ESTADUAL:125.532.291

DADOS BANCARIO: AG:0780 OP:003 CC: 2937-4
CEP:44.915-000

1 Itens

Descrição

Unid

Quant.

V.TOTAL

V. UNIT

1

Ambu.Silicone Adulto(Sistema de
tremineração completo)

und.

10

R$

449,00

RS

4.490,00

2

Ambu.Silicone Infantil (Sistema de
tremineração completo)

und.

10

R$

406,00

RS

4.060,00

und.

100

R$

56,88

RS

5.688,00

3

Frasco Umidificador para oxigênio
250ml com ext mascara rosca de metal

4

Kit Mascara Venturi adulto

und.

15

R$

92,38

RS

1.385,70

5

Kit Mascara Venturi infantil

und.

15

R$

92,38

RS

1.385,70

6

Laringoscópio

und.

5

R$

883,00

RS

4.415,00

7

Mascara de Oxigênio de Alta Concentração Adulto

und.

20

R$

91,20

RS

1.824,00

8

Mascara de Oxigênio de Alta
Concentração Pediátrico

und.

20

R$

91,20

RS

1.824,00

9

Mascara Laríngea de Silicone 2.5

und.

30

R$

168,00

RS

5.040,00

10

Mascara Laríngea de Silicone 4.0

und.

30

R$

168,00

RS

5.040,00

11

Mascara Laríngea de Silicone 5.0

und.

30

RS

168,00

RS

5.040,00

12

Oximetro de pulso de dedo

und.

10

RS

478,00

RS

4.780,00

13

Termômetro Digital de testa MC 720

und.

10

RS

512,00

RS

5.120,00

14

Torpedo para Oxigênio medicinal

und.

5

RS

886,00

RS

4.430,00

capacidade 5 litros por m3
15

Torpedo para Oxigênio medicinal capacidade 50 litros por m3

und.

4

RS

1.310,00

RS

5.240,00

16

Valvula reguladora com fluxometro para cilindro

und.

12

RS

560,00

RS

6.720,00

17

Óculos de proteção individual transpartente

und.

150

RS

8,40

RS

1.260,00

18

Protetor Facial material acrílico incolor 250mm coroa plástico polieilteno

und.

200

RS

30,92

RS

6.184,00

19

Capa de chuva confeccionada em polipropileno, com capuz e mangas
compridas,sem abertura frontal,com tamanho único.

und.

100

RS

5,58

RS

558,00

und.

200

RS

20,00

RS

4.000,00

20

Saco para coleta de cadaver,impermeável à prova de vazamento e selado.

R$ 78.484,40

Valor
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DISTRIGUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARE^

EMPRESA: MATIAS MACHADO DA SILVA - ME
CNPJ: 22.742.908/0001-03

ENDEREÇO: RUA 25 DE FEVEREIRO, NS 114 CENTRO SÃO GABRIEL - BA, CEP,44-915-000,TEL: 74-3620-2054
RESPONSÁVEL: MATIAS MACHADO DA SILVA
CPF:007.565.915-89
RG:11592895-22

I. ESTADUAL:125.532.291

DADOS BANCARIO: AG:0780 OP:003 CC: 2937-4
CEP: 44.915-000

Descrição

Itens

Oispenser saboneteira para álcool gel

1
2

3

Dispenser saboneteira para sabonete liquido

Dispenser para Papel Toalha Interfolha 2 Ou 3 Dobras Trilha. Características do
dispensador Dimensões (alt.xlarg.x prof.): 320 mm x 250mm x 130mm Material: Plástico
Poiipropileno e Composto Aditivado. Cor: Branco. Abertura: Sistema com chave
(acompanha o produto). Acompanha para instalação:01 Jogo de bucha e parafuso.

4

5

Luva Borracha Amarela

Luva Borracha Azul

Unid

Quant.

und

100

V.TOTAL

V. UNIT

R$ 28,22

RS

2.822,00

R$ 28,22

RS

2.822,00

37,45 RS

3.745,00

und

100

und

100

und

2000

R$

6.57

RS

13.140,00

und

2000

R$

6,57

RS

13.140,00

und

10

R$

108,00 RS

1.080,00

und

10

R$

108,00 RS

1.080,00

und

10

R$

108,00 RS

1.080,00

und

10

R$

108,00 RS

1.080,00

und

10

R$

108,00 RS

1.080,00

und

10

R$

108,00 RS

1.080,00

R$

BOTA DE SEGURANÇA numero 35- cano curto solado antiderrapante , acompanha
6

palmilha muito confortávei,possui bactericida, - impermeável, facilmente iavávei hidrorepelente, resistente a óleo,durável e resistente- aprovado pelo ministério do
trabalho

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 36 - cano curto solado antiderrapante , acompanha
7

palmilha muito confortável,possul bactericida, - impermeável, facilmente iavávei hidrorepelente, resistente a óleo,durável e resistente- aprovado pelo ministério do
trabalho

8

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 37 - cano curto solado antiderrapante , acompanha
palmilha muito confortávei,possui bactericida, - impermeável, facilmente Iavávei hidrorepelente, resistente a óleo,durávei e resistente- aprovado pelo ministério do
trabalho

9

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 38 - cano curto solado antiderrapante , acompanha
palmilha muito confortável,possui bactericida, -impermeável, facilmente Iavávei hidrorepelente, resistente a óieo,durável e resistente- aprovado pelo ministério do
trabalho

BOTA DE SEGURANÇA NÚMERO 39 cano curto solado antiderrapante , acompanha
10

palmilha muito confortávei,possui bactericida, - impermeável, facilmente iavávei hidrorepelente, resistente a óleo,durável e resistente- aprovado pelo ministério do
trabalho

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 40 - cano curto solado antiderrapante , acompanha
11

palmilha muito confortável,possui bactericida, - impermeável, facilmente Iavávei hidrorepelente, resistente a óleo,durável e resistente— aprovado pelo ministério do
trabalho

RS 42.149.00

Valor t
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARE^

EMPRESA: MATIAS MACHADO DA SILVA - ME

CNPJ: 22.742.908/0001-03

ENDEREÇO: RUA 25 DE FEVEREIRO, N» 114 CENTRO SÃO GABRIEL - BA, CEP,44-915-000, TEL: 74-3620-2054
RESPONSÁVEL: MATIAS MACHADO DA SILVA
CPF:007.565.915-89
RG: 11592895-22
I. ESTADUAL:125.532.291

DADOS BANCARIO: AG:0780 OP:003 CC: 2937-4
CEP:44.915-000

Descrição

Itens
1

Álcool Etílico 70961 Litro

2

Álcool Gel 70% 5 Utro

Valor total

SÃO GABRIEL- Bahia 09junho de 2020

MATIAS MACHADO DA SILVA
CPF:007.565.915-89

V.TOTAL

Unid

Quant.

Litro

2000

R$

11,00

R$

22.000,00

Galão

500

R$

126,00

RS

63.000,00

RS

85.000,00

V. UNIT
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES^

EMPRESA: MATIAS MACHADO DA SILVA - ME
CNPJ: 22.742.908/0001-03

ENDEREÇO: RUA 25 DE FEVEREIRO, N® 114 CENTRO SÃO GABRIEL - BA, CEP,44-915-000, TEL: 74-3620-2054
RESPONSÁVEL: MATIAS MACHADO DA SILVA
CPF:007.565.915-89
RG:11592895-22

I. ESTADUAL:125.532.291

DADOS BANCARIO: AG:0780 OP:003 CC: 2937-4
CEP:44.915-000

Itens 1

Descrição

1 {Teste Rápido Covidl9 com 25

Unid 1 Quant.
|V. UNIT
UND 1 1000 1 R$ 4.275,00

V.TOTAL

RS

4.275.000,00

R$ 4.275.000,00

Valor total:

SÃO GABRIEL- Bahia 09junho de 2020

MATIAS MACHADO DA SILVA
CPF:007.565.915-89
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALARES^

EMPRESA: MATIAS MACHADO DA SILVA - ME
CNPJ: 22.742.908/0001-03

ENDEREÇO: RUA 25 DE FEVEREIRO, N® 114 CENTRO SÃO GABRIEL - BA,CEP,44-915-000, TEL: 74-3620-2054
RESPONSÁVEL: MATIAS MACHADO DA SILVA
CPF:007.565.915-89
R6:11592895-22

I. ESTADÜAL:125.532.291

DADOS BANCARIO; AG:0780 OP:003 CC: 2937-4
CEP:44.915-000

Descrição

Itens

Unid

Ouant

UND.

5

V.TOTAL

V. UNIT

ATOMIZADOR COSTAL motorizado Motor: Monocilíndrico, 2T,

refrigerado a ar, a gasolina, Cilindrada: 42,7cc, Capacidade tq.
1

gasolina: IL, Capacidade tq. químico: 14L
Vazão max. do produto químico: 2,3L/min./6Kg/min.

R$

2.233,00

R$

11.165,00

R$

11.165,00

Alcance max.: 12m

Peso aprox. seco: 10,5Kg Acompanha o equip.; Kit para aplicação de
pó, kit de ferramentas
Valor tctal:

SÃO GABRIEL- Bahia 09 junho de 2020

M?(tÍaS MACHADO DA SILVA
CPF;007.565.915-89
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARES

•'iAnna(

Comercial Vianna ELreli EPP
PROPOSTA 0E PREÇOS
A

Prefeitura Municipal de Pedião

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa:
LOTE 01

DESCRIÇÃO DO pRobufÕ

ITEM

Avental hospitalar descartável, tipo cirúrgico, material poIiprt>pileno, tamanho
único, gramatura mínima de 50 G/CM2. característica adicional manga longa,

1

punho elástico, esterilidade uso único,pacotc com 10

>

"T"

4
5

10

UNIDADE QTD

und.

Avental Cirúrgico SMS Estéril. Impermeável Standard 40:^1^

•

Und.
und.

Caixa

l,uva Procedimento M com 100

Caixa

Luva Procedimento G com 100

Pacote

l ençoi de ptapel descartável 70cm x 50m 100% Celulose Cx c/10

und.

Caixa

aplicação em cirurgia com 50
Mascara descartável PFF2(Eq. N95)

i

und.

Prope: modelo com elástico,seni cor, em TN T, tamanho único, tipo uso
descartável, característica adicional hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex

13

Pacote

500

V-UNIT.

R$ 65,00

V.TOTAL

RS 32-500,00 :

^
und.

Capuz de u.s<i hospitalar para proteção
Cateter para oxigênio tipo óculos adulto
Catetcr para oxigênio tipo óculos infantil

Caixa

l.uva Procedimento P com 100

V
\

V

Macacão com cíqjuz. elástico no punho,capuz,e tornozelos, material 100%
polietileno abertura frontal fechamento ziper
Mascara anrialérgica descartável tripla com elástico

1 1
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Pacote

150
50

2500
2500
70

400
400

300
300

RS 45,00

R$30,00
RS 1,80
RS 1,80
RS 99,90

RS 44,00
R$44,00
RS 44,00

RS 69,00

RS 6.750,00

RS 1.500,00 ,
RS 4.500,00 :
R$4.500,00
RS 6.993,00

RS 17.600,00
RS 17.600,00

RS 13.200,00

RS 20.700,00
RS 52.500.00

350

1500
100

RS 12,00

R$ 20,00

RS 18.000.00
RS 2.000,00

pacote com 50 UND

Touca hospitalar, material não tecido 100% polipropilen<^ modelo com elástico
em toda volta, sem cor, gramatura mínima cerca de 30 G/M2,tamanho único,
tipo uso de-scanâvel, característica adicional hipoalergênica, atóxica, imxlord,

i4

Pacote

250

R$ 30,00

RS 7.500,00

o

unissex. Pacote com 100 unidades.

'

o
o

Touca hospitalar, material não tecido 100% polipropileno, modelo com elástico
em toda volta, sem cor. gramatura mínima cerca de 30 G/M2,tamanho único,
tip«) uso clescanável, caractenstica adicional hipoalergênica, atóxica, inodora,

i 1^

; O

Pacote

100

R$ 20.00

RS 2.000,00

1 unissex. Pacote com 50 unidades.
Tubo de silicone referencia 203- 15 cm

und.

i

20

RS

1 266,00

i

R$ 5.320,00

RS 213-163,00
LOTE 02

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

i Ttem
i

1

í

;

7

j

i

4

i

1

6
ví

9

ond.

QTD.
10

und.

und.

Kit Mascara Venturi adulto

und.

Frasco ÍJmidifícador para oxigênio 250ml com e.xt mascara rosca de metal

und.

Ainbu. Silicone Adulto(Sistema de tremineração completo)
•Amhu. Silicone Infantil (Sistema de tremineração completo)

und.

I.,arineoscópio

und.

Kit Mascara Venturi infantil

und. 1

i Mascara dc (.T^igcino dc Alia (.:onccínniçáo Pcdíáírico

und.

; Mascara dc Oxigênio dc .Aiia Concentração .\dul!o

10

100

15
15
5
20

V.UNIT.

R$ 256,00
R$ 256,00
RS 18,00

R$38,00
RS 38,00
RS 730,00
RS 34.00

""rsTIòo

20

-i

-

1 umK J 30 ]'RS Tia

1 Mascara l.arinaca do Silicone 2.5

V.TOTAL

R$2.560,00
R$ 2-560,00
RS 1.800,00

RS 570,00 RS 570,00
RS 3.650,00
RS ÓSO.OO
RS 680.00

RÍ,.£:100,0íi

Roa C-m 336, Qeadra - D, Centro - Simões Filho-BÂ. CEP: 43.700-000
Tel:(7i)3045-0031 - vianfiadístribuidora@outiookxom
CháPJ: 04.668.436/0001-04- I.E. 128,234.046
\\

■*

Comerciai Vianna Eired EPP

! rt

! Ma«;rari l^riiKica de SUiconc 4.0

und.

30

fi

j Mascara Laringea de Silicone 5.0

und.

30

"""TF"" Oximetro de pulso de dedo
"73 ' Termômetro Digital de testa MC 720
i4

!5
ÍO

RS 110.00
RS 110,00

R$ 3.300.00

RS 3.300,00

und.

10

RS 297,00

RS 2.970,00

und.

ÍÕ

RS 490,00

R$ 4.900,00
RS 7.715,00

Torpedo para Oxigênio medicinal capacidade 5 litros por m3

und.

5

RS
1.543,00

Torpedo para Oxigênio medicinal capacidade 50 litros por m3

und.

4

RS
3.720,00

RS 14.880,00

\7dvulã reguladora com fluxometro para cilindro

und.

12

RS 395.00

RS 4.740.00

RS 1.350.00

i 7

(Vcuíos de proteção individual transpartente

und.

150

R$9,00

Protetor Facial material acrílico incolor 250mm coroa plástico polleilteno

und.

200

RS 29,00

RS 5-800,00

íH

und.

100

RS 55,00

R$ 5.500,00

und.

200

R$29,00

RS 5.800.00

■

-

i

i
i'' 20

Capa de chuva confeccionada em polipropileno, com capuz e mangas compridas,
sem abertura frontal, com tamanho único.

püLJ Saco oara coleta de cadaver, impermeável à prova de vazamento e selado.

RS 76.625,00

{...

LOTE 03

QTD.

V.UNIT.

V.TOTAL

und

100

RS 38,00

RS 3.800,00

und

100

RS 38,00

RS 3.800,00

und

100

RS 38,00

RS 3.800,00

Luva Borracha Amarela

und

2000

RS 3,00

RS 6.000,00

i .uva Borracha Azul

und

2000

RS 3,00

RS 6.000,00

BOTA DE SEGURANÇA numero 35- cano curto soiado antiderrapante , acompanha
píilmilha muito confortáveLpossui bactericida, - impermeável, facilmente lavável -

und

10

RS 29,00

R$ 290,00

und

10

R$ 29,00

RS 290,00

und

10

RS 29,00

RS 290,00

und

10

RS 29.00

RS 290,00

und

10

R$29,00

RS 290,00

und

10

RS 29,00

RS 290,00

...

! 11 ímVI
'
•: -i

1

2

i

UND

DESCRIÇÃO

Dispenscr saboncteira para álcool gel
Dispenscr .salMineteira para sabonete liquido

ISispcnserpa^^^

!

i

.

Toaiíia Ínterfoíha 2 Ou 3 Dobras Trilha. Características "do

dispcnsudor Dimensões (alt.xlarg.x prof.); 320 mm x 250mm x I30mm Material;
.í^lã-stico Polipropileno e Composto Aditivado, Cor; Branco. Abertura: Sistema com
chave (acompanha o produto). Acompanha para in.stalaçâo: 01 Jogo de bucha e
parafuso.

!

4

1

c.

i"
I

1

6
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mfe

hidrorcpclenle. resi.stente a óleo.durável c resisienle aprovado pelo ministério do

trabalho

BOTA Í)E SECíURÃNÇa" NÜMÉRO .36 - cano curto solado aniideirapante ,

;

7

; acompanha palmilha muito confortáveLpossui bactericida, - impermeável, facilmente
iavãvcl - hidrorepelente, resisiente a óleo,durável e resistente- aprovado pelo
ministério do trabalho

1

i

^

!

BOTA DE segurança NUMERO 37 - cano curto solado antiderrapante ,
acompanha palmilha muito confortáveLpossui bactericida, - impeniieàvel, facilmente
lavável - hidrorepelente, resistente a óleo,duràvel e resistente- aprovado pelo

!

ministério do trabalho

r"

acompanha palmilha muito conforláveLpt^ssui bactericida, -ímpenneável, facilmente
lavável
hidrorepelente, resistente a óleo.durável e resistente- aprovado pelo

í

ministério do irabaiho

i
i

i
1

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO .38 - cano curto solado antiderrapante ,

iO

|BÒTA DF. SEGURANÇA NÚMERO 39 cano curto solado antiderrapante ,
1 acompanha palmilha muito confortáveLpossui bactericida, - impermeável, facilmente
j lavável

hidrorepelente, resistente a óleo.durável e resistente- aprovado pelo

i ministério do trabalho

IBOI A DE SEGURANÇA NUMERO 40 - cano curto solado antiderrapante ,

;

j

i !

1 acompanha palmilha muito confortáveLpossui bactericida, - impermeável, facilmente
1 lavável — hidrorepelente, resistente a óleo.durável e resistente- aprovado pelo
! ministério do trabalho

R$ 25.140,00

RiAa

3JSf Quadra - D, Centro - Siitiões Fitho-BA, CEP: 43.700-000
Tel: (71) 3C]i4S'"003i - viafinadistribyidora@out8ook.com
C^P3: 04.668.436/00(11-04-1.1.128.234.046

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM

Álcool Eiülico 70% 1 Litro

l

.\lcool Gel 70% 5 Litro

1

UND-

QTD.

V.UNIT.

V.TOTAL

Litro

2000

R$ 6,90

R$ 1.3.800,00

Galão

500

R$ 59,00

'

R$ 43300,00

uv.! 1 r.

DESCRIÇÃO
""l

R$ 29.500,00

Teste Rápido Covidl9

UND.

QTD.

V.UNIT, í

V.TOTAL 1

UND

1000

RS 195,00 1

RS 195.000.00 1

UND.

QTD.

V.UNIT.

V.TOTAL

UND.

5

RS 1.290,00

RS 6.450,00

LOTE 06

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEiM

.A.'f O.MIZADOR COSTAL motorizado Motor: Monocilindrico, 2T,

1
1
t
i

1
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Comercial Vianna Eireli EPP

refrigerado a ar, a gasolina, Cilindrada: 42.7cc, Capacidade íq. gasolina: IL,
Capacidade tq. químico: 14L Vazão ma.\. do produto químico: 2,3L''min. /
6Kg/min. Alcance max.: 12m

Peso aprox. seco; 10,5Kg Acompanha o equip.; Kit para aplicação de pó, kit
de ferramentas

í

i
prazo de validade da proposta: 10(dez) dias;
prazo para entrega: Imediato
Fcrma de pagamento: A VÍSTA

í"onla Bancária/Agencia/Banco: 33686-6/0712/ITAli

Simões Filho, 10 de junho de 2020.

S 04.SGB.436/0001-04 B
COMERCIAL VmhA ORELI ■ EPP
ri C h"' 235, Ctuatifa D
Ccííljv - CEP.: 'í3.700-OCjO

_£tMÔSS FS-HQ.BA
ComercialVianna Eireli EPP j
CNPJ; 04.668.436/0001-04

Paulo Sérgio Seixas de M. Machado do Carmo
CPF: 506.490.785-00 RG;05051287-05

Rua C- m 335, Quadra •- D, Centro -Simões Pilho-BA. CEP:43.700-000
Tel;(71) 3045-0031 — tfiafinadistribuidora<â)outlook.com

CNPJ: 04.668.435/0001-04- I.È. 128.234.046

..J

12/06/2020 - 15:44:55

Orçamento de Venda
Volor Unitário

Valor Toto!

70,00

35.000.00

Avcntol CiíTjrgtco SM5 Estcrii. Impermeável Standard AOgm"

52,50

7.875,00

Capuz de uso hospitalar para proteção
Catcter para oxigênio tipo óculos odulto

33,90

1.695.00

Produtos

i^j-.ionTioaQe

Avental hospitalar descartável, tipo cirúrgico, material poÜpropíleno, tamanho único, gromotura
500

mínimo de 50 ô/ChhZ, característica adicionai manga longa, isinho elástico,esterilidade uso
único.pacote com 10

150
50

2500

Coteter poro oxigênio tipo óculos infantil
70
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Poro: PREFECTURA MUNICIPAL DE PEDRAO

Lençol de papel descartável 70cm x 50m 100% Celulose Cx c/ 10

2,15

5.375,00

2,15

5.375,00

119,50

8.365,00

Luva Procedimento G com 100

49.50

19.800.00

Luva Procedimento M com 100

19-800,00 ;

400

49,50

Luva Procedimento P com 100

49.50

14.850,00 1

3CO

AAacocSo com capuz, elástico no punho, capuz c tornozelos, material 100% polfctileno abertura
300

76.70

23.010,00

frontal fechamento ziper
180,00

63.000,00

28.500,00

400

j

j 350

Mascaro cntialcrgica descartável tripla com eióstico

j

Mascaro descaf^távcl PFF2 (Eg- N95)

19.00

Prope modelo com elástico.sem cor, em TMT, tamanho único, tipo uso descartável, característica

23,90

. 2.390.00

35,90

8.975,00

Touco hospitalar, rnoterial nSo tecido 100% polipropileno, modelo com elástico em toda volta, sem
cor, gramaturo mínimo cerca de 30(5/M2, tamanho único, Tipo uso descartável, característica
adicionai hipoalergênica, atóxica. Inodora, unissex. Pacote com OÚ unidodes.

23.90

2.390,00

Tubo de silicone referencia 203 -15 cm

275,00

5.500,00

Valor Unitário

Valor Total

1500

í
!

1
í

1

adicionai hípcalergêníca, atóxtca. Inodora, untssex pacote com 50 UND

!

í

aplicação em cirurgia com 50

ZÔO

Toucc hospitalar, material nSo tecido 100% polipropileno, modelo com elástico em toda volta, sem
cor, gromoTura mínimo cerca de 30 O/MZ, tamanho único, tipo uso descartável,característica

!

adicional hipoaicrgênica, atóxica, inodora, unissex. Pocote com 100 unidades.

1

i

i
1
i

20

Produtos

Quantidade

j
[

iO
10

1

100

i

t

307.00

3.070.00

307,00

3.070,00

21,00

2.100,00

.íiit Mascaro Venturi odulto

45,00

675,00 ^

Kit Mascara Venturi infantil

45.00

675,00

Ambu. Silicone Adulto (Sistema de frefnineroiçSo completo)
Ambu. Silicone Infantil (Sistema de tremineraçSo completo)
Frasco Umtdificador paro oxigênio 250mí com ext moscara rosca de meto!

1
1

5
20

Laringoscópio

876,00

4.380.00

Mascara de Oxigênio de Alto Concentração Adulto

40.00

BOO.OD

1

1

2u

Moscora de Oxigênio de Alta Concentração Pedíátrico

40,00

800,00

1

30

MiOscarr. Laringea de Silicone 2.5

132,00

3.960,00

Mascara Laringeo de Silicone 4.0

132,00

3.960,00

1

30

Mascaro uorínoea de Silicone 5.0

10

Oximetro de pulso de dedo

50

Termômetro Digital de testa MC 720

132,00

Torpedo para Oxiaênio medicinai capacidade 5 litros por m3
1

Torpedo para Oxiaênio medicinai capacidade 50 litros por fn3
Valvula reguladora com fluxomctro para dlindrc
15Q

Cjculos de proteção indivíduo! transpartente

2(30

Protetor Focio! material acrílico incolor 250mm coroa plástico polieiHeno

Capo de chuva confcccionado em poiipropileno, com capuz e mangas compridas,sem abertura frontat.
100
200

356,00

3.560,00

588.00

5.880,00

1.850.00

9.250.00

4.160.00

17.840,00

474,00

5.688,00

10,00

1.500.00

34,00

6.800.00

66.00

6.600.00

34,00

6.800,00

Vqíot Unitário

Valor Totci

com tamanho único

Saco para coleta dc cadaver , impermeável à prova de vazamento e sclodo.

Prodirtos
"

3.960,00

víioaae

Oispítnser scboneteira para álcool gel

45.00

4.500.00

100

Dispenser saboneteíra cara sabonete liquido

45,00

4,500.00

100

47.00

4.700.00

Luva Borracha .Amoreio

3,50

7.000.00

üjvci Borracho Â.2ul

3.50

7.000,00

33,00

330,00

33,00

330,00

33,00

330.00

33,00

330,00

33.00

330,00

3^,00

330.00

Üispenser para Popeí Toalho Interfolha 2 Ou 3 Dobros Trilho, Coracterísticn.'; <ío dtspe.nsaaor
Dimensões (clt.xiorg.x prof.): 320 mm x 250mm x I30mm Material. Plástico Poiipropileno e Composto
ICO

/^ditivodo. Cor Branco. Abertura Sistema com chave (acompanha o produto). Acompanha para
in.staiaçáo 01 Jogo de bucho e parafuso.

2000

BOTA DE StOUfiANCA numero 35- cano cario solado onTiderrapante , acompanha palmilha muito

confortável.possui bactencida, • impermeável, facilmente lavóve! - hidrorepelente, resistente a

!

óleo.durável e resi.st€nte- aprovado pelo ministério do trabalho

10

BOTA de SESUP.ANÇA NUMERO 36 - cano curto solado antiderrapante . acomponha palmilha muito
confortdvei.possui bactericida, - impermeóvel, facilmente lavávei ~ hidrorepelcnte, .resistente a
óleo.durável e resistente- aprovado pelo ministério do trabalho

SOTA DE SE<SURANÇA NUMEfiO 37 - cano curto solada aníiderrapoíde ,acomponha pa/mílha muifo
confortüvei.possui boctencido. - impermeável, facilmente lavavel - hídrorepelente, resistente a
óleo.durável e resistente- aprovodo pelo ministério dc frabaino

bota de segurança numero 38 - cano curto solodc cntidcrrapante ,.acompanha palmilho muito
10

confortável,possui boctericido. -impermeável, facilmente lavóvel - hídrorepelente, resistente a
óleo.durável c resistente- aprovado peio mínistcrin do trabalho

BOTA DE SEGURANÇA NÚMERO 39 cano curto solado antiderrapante . acompanha palmilha muito
conforiável.possui bactericida, impermeável, facilmenre lavavei - hídrorepelente, resistente a
óleo.durável e resistente- aprovado pelo ministério do trabalho

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 40 - cano curto solado antiderrmpontc , acompanha palmilha muito
confortdvei.possui bactericida. - impermeável, facilmente lavóvel ■ hídrorepelente. resistente a
óleo.durável e resistente- aprovado pelo ministério do rrabaiho
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30

:

i

1

2000
500

Álcool Etílico 70% 1 Litro
Álcool &el 70% 5 Litro

Produtos

Quantidade
ÍOOO

Valor Total

8.00

16.000,00

68,00

34.000,00

Valor Unitário

Valor Total

'1

ft$ 234.00

Teste Rápido Covidl9

Produtos

Quantidade

R$234.000,00 1

Valor Unitário

Volor Total

1.550,00

7.750,00

I

ATO/MZAOOk COSTAL motorizado Motor; Monocifíndrico, 2T. refrigerado o ar,a gasolina,
i

'p;

Cilindrada: 42,7cc, Ca^cidode lq. gasolina; IL,Capacidade tq. químico; 14L Vazão max. do produto

químico 2,3L/min./ 6ICg/min. Alamce max.: 12m Peso aprox. seco; 10,51^9 Acompanha o equip.; Kit

1
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Vabr Unitário

u^Hantidode

paro opiicoçoo de pó, kit de ferramentas

Essa Proposta tem validade por 30(trinta) dias
0 pagamento será CONFORME EMPENHO
Prazo de entrega em até 15(quinz€) dias

Lauro dc Freitas, 12 de junho de 2020.
O

Ò^l^artamç^o.Comercial

M&Á SUPRA COMÉRCIO LIDA.
Laujro dô FrertCi-Bo. CEP -i2.TO'2-C'C'C-,

CNPí N? iO.7 31.9S-<>''0OOt-69

-

ínic. Estadiiiii N- 82.462.84<>

E-maii: rmai'jprCTí?hotmai!.cor(i

Lauro de Freitas, 09/06/2020

Proposta Comerciai
.

Aí

Cliente: Prefeitura Municipal de Caem

^

\

\

V,

LOTE 01

DESCRITIVO

ÍTEIVÍ

Aventâl hospitalar descartável, tipo cirúrgico, material poliproplleno,
tamanho único, gramatura mínima de 50 G.'CBS2, característica
adicionai manga longa, punho elástico, esterilidade uso único,pacote

1

i UNO. j QTD. i

R$ UNIT. j

RS TOTAL

PCT.

500

99,00

49.500,00

UND.

150

59,00

8.850,00

UND.

50

33,00

1.650,00

UND.

2500

1,90

4.750,00

UND.

2500

1,90

4.750,00
7.700,00

com 10

Avental Cirúrgico SMS EsteriL Impermeável Standard 40gm'
V "Capuz

de uso hospitalar para proteção
Cateter para oxigênio tipo óculos adulto
Cateter para oxigênio tipo óculos infantil

»
4
5
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Rucj A. '4? RS, Condo-riinio E:iiivie^ci us; ..itcra^ ^4o^!■e. Qd. Oí. Li 24., r?0«no Itirigu

6

Lençol de papel descartável 70cm x 50m 100% Celulose Cx ct 10

PCT.

70

110,00

7

Luva Procedimento G com 100

CXS.

400

49,00

19-600,00

8

Luva Procedimento M com 100

CXS.

400

49,00

19.600,00

9

Luva Procedimento P com 100

CXS.

300

49,00

14.700,00

Macacão com capuz, elástico no punho, capuz e tornozelos, material
polietileno abertura frontal fechamento zíper

UNO.

300

74,00

22.200,00

CXS.

350

190,00

66.500,00

Mascara antialérgica descartável tripla com elástico
'i ^

k

aplicação em cirurgia com 50

12

Mascara descartável PFF2 (Eq. N9S)

UND.

1500

17,00

25.500,00

13

Prope: modelo com elástico,sem cor, em TNT, tamanho único, tipo uso
descartável, característica adicional hipoalergénica, atóxica, inodora,

PCT.

100

25,00

2.500,00

PCT.

250

39,00

9.750,00

Touca hospitalar, material não tecido 100% polipropileno, modelo
com elástico em toda volta, sem cor, gramatura mínima cerca de 30
G/M2, tamanho único, tipo uso descartável, característica adicional
hipoaleirgèníca, atóxica, inodora, unissex. Pacote com 50 unidades.

PCT.

100

29,00

2.900,00

Tubo de silicone referencia 203 - 15 cm

UND.

20

299,00

5.980,00

RS UNIT.

R$ TOTAL

uníssex

pacote com 50 UND

Touca hospitalar, material não tecido 100% polipropileno, modelo
com elástico em toda volta, sem cor, gramatura mínima cerca de 30
1 4

i

!
;

G W12, tamanho único, tipo uso descartável, característica adicional
hipoalergénica, atóxica, inodora, uníssex. Pacote com 100 unidades.

LOTE 02

DESCRITIVO

■ sTEM
i

2

Amhu. Silicone Adulto (Sistema de tremineração completo)

UND.

QTD. !

und.

10

289,00

2,890,00
2.890,00

Ambu. Silicone Infantil (Sistema de tremineração completo)

und.

10

289,00

Frasco Umidifiícador para oxigênio 250ml com ext mascara rosca de

und.

100

25,00

2.500,00

metal

\

4

Kit Mascara Venturí adulto

und.

15

45,00

675,00

5

Kit Mascara Venturi infantil

und.

15

45,00

675,00

M&A SUPRA COMÉRCIO LIDA
Lauro cie Freitas-Ba. CEP 42.700-Cj-DO.

C".NPJ N'-^ ro.T^VAÇií-i/OOOl-óA

"

íosc. títadiiol N? 82.4í>2.846

F -o-ía!': rf'eciup"ai"-'h<>trr;ciii

und.

Laringoscópio

9
10

5

895,00

4.475,00

41,00

820,00

fi^asicara de Oxigênio de Alta Concentração Adulto

und.

20

Mascara de Oxigênio de Alta Concentração Pediátrico

und.

20

41,00

820,00

und.

30

135,00

4.050,00

und.

30

135,00

4.050,00

30

135,00

4.050,00

RSascara Lartngea de Silicone 2.5
iSDascara Laríngea de Silicone 4.0

11

E^üascara Laríngea de Silicone 5.0

und.

Oximetro de pulso de dedo

und.

10

310,00

3.100,00

12

Termômetro Digital de testa MC 720

und.

10

570,00

5.700,00

Torpedo para Oxigênio medicinai capacidade S litros por m3
Torpedo para Oxigênio medicinai capacidade 50 litros por m3
Vsivuia reguladora com fluxometro para cilindro

und.

5

1.69O,0O

8.450,00

und.

4

3.850,00

15.400,00

und.

12

420,00

5.040,00

Óculos de proteção individual transpartente
Protetor Facial material acrílico incolor 250mm coroa plástico

und.

150

12,00

1.800,00

und.

200

33,00

6.600,00

und.

100

70,00

7.000,00

und.

200

31,00

6.200,00

13
14

15
16
17
18

polieilteno

Capa de chuva confeccionada em polipropileno, com capuz e mangas

A

compridas,sem abertura frontal, com tamanho único.

—Saco para coleta de cadaver , impermeável a prova de vazamento e
20

selado.

LOTE 03
iTBm
■i

2

UND. ' QTD.

DESCRITIVO

ÜNIT. i RS TOTAL

und

100

43,00

4.300,00

und

100

43,00

4.300,00

und

100

44,00

4.400,00

Luva Borracha Amarela

und

2000

3,90

Luva Borracha Azul

und

2000

3,90

BOTA DE SEGURANÇA numero 35- cano curto solado antiderrapante ,
acompanha palmilha muito confortável,possui bactericida,
impermeável, facilmente laváve! - hidrorepelcnte, resistente a
óteo,durável e resistente— aprovado pelo ministério do trabalho

und

10

31,00

310,00

und

10

31,00

310,00

10

31,00

310,00

10

31,00

310,00

Dispensar saboneteira para álcool gel
Dispenser saboneteira para sabonete liquido
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fiun A tsíÇ 'nh Condcminiü ErripreiOi K:.! urtorul Norte. Qd. OI. Lt. 2i. Bairro itinga

Dispenser para Papel Toalha Interfolha 2 Ou 3 Dobras Trilha.
Características do dispensador Dimensões (alt.xiarg.x proff.): 320 mm
X 2S0mm x 130mm Material; Plástico Polipropíleno & Composto

Aditivado. Cor; Branco. Abertura: Sistema com chave (acompanha o

produto). Acompanha para instalação: 01 Jogo de bucha e paraftiso.

l

5

7.800,00
1!
'

7.800,00 I

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 35 - cano curto solado antiderrapante

, acompanha palmilha muito confortável,possui

bactericída,

impermeável, facilmente laváveí - hidrorepeíente, resistente a
óleo,durável e resistente- aprovado pelo ministério do trabalho
BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 37 - cano curto solado antiderrapante

, acompanha palmilha muito confortável,possui bactericída, und
impermeável, facilmente tavável - hidrorepeíente, resistente a
oieo,durável e resistente- aprovado peto ministério do trabalho
BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 38 - cano curto solado antiderrapante
, acompanha palmilha muito confortável,possui bactericída, impermeável, facilmente lavável - hidrorepeíente, resistente a
óleo,durável e resistente- aprovado pelo ministério do trabalho

und

M&A SUPRA COMÉRCIO LTDA.
Lauro de Freitcci-Ba. CEP 42.700-000.

C^4Pt N5 10.73V996/0001-69

-

insc. Estadual N® 82.462.846

E -ríifiil; meaii.ip''cr5'hctrr!ail.coni

BOTA DE SEGURANÇA NÚMERO 39 cano curto solado antiderrapante
10

, acompanha palmilha muito confortável,possui bactericida, impermeável, facilmente lavável - hidrorepelente, resistente a
óleo,durável e resistente- aprovado pelo ministério do trabalho

und

10

31,00

310,00

und

10

31,00

310,00

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 40 - cano curto solado antiderrapante

, acompanha palmilha muito confortável,possui bactericida,
11

impermeável, facilmente lavável - hidrorepelente, resistente a
oieo,durável e resistente- aprovado pelo ministério do trabalho
LOTE 04

I UND. 1 QTD. R$ UNIT. 1 RS TOTAL

DESCRITIVO

"íTEWJ

Álcool Etílico 70% 1 Litro

LT.

2000

Álcool Gel 70% 5 Litro

GL.

500

9,00

18.000,00

72,00

36.000,00

LOTE 05

DESCRITIVO

n

Teste Rápido CovidIO

UND.!QTD. RS UNIT.

R$ TOTAL

UND 1000

210.000,00

210,00

LOTE 06

UND. i QTD. i RS UNIT. ! RS TOTAL

DESCRITIVO

ÍTEM

ATOMIZADOR COSTAL motorizado RSotor: Monociiindrlco, 2T,

refrigerado a ar, a gasolina, Ciiindrada: 42,7cc, Capacidade tq.

gasolina: 1L, Capacidade tq. químico: 14L Vazão max. do produto
químico: 2,3L/min. / 6Kg/min. Alcance max.: 12m

Peso aprox. seco: 10,5Kg Acompanha o equip.: Kit para aplicação de
pó, kit de ferramentas

..aiidade da Proposta; 50 dias
('razo de entrega: 15 dias

Pagainenlo; Antecipado

Atenciosamente,

\ ■ ^

P ....

IJUíuti

Setor de Vendiís

~1
0.731.996/0001-69
M&A- SUPRA
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Rua A, N"? 58. Ccndomínio Empre-.ancí Litoro! Norté, Qd. OI, Lt. 23. Bairro ítinga -

UNO.

1.470,00

7.350,00

^

PEDRAO
Trabalhando por nossa gente

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS. PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS. EQUIPAMENTOS E EPIS
DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE
SAÚDE DO município DE PEDRÃO-BA

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
ANEXO I

2.

JUSTIFICATIVA:

Considerando a necessidade de prevenção e combate ao COVID-19 diante a pandemia enfrentada, se

^ faz necessário a aquisições materiais, equipamentos, insumos. e epi's para os profissionais de saúde, e
para execução das medidas de prevenção e enfrentamento do COVID-19.

O surto epidêmico de relevância mundial, causado pelo COVID -19 exige do sistema de saúde
atualização dos seus materiais, equipamentos, insumos, e epi's, de forma a atender as normativas técnicas
seja no quantitativo a ser utilizado, no modelo ou tipo, sendo necessário procedimento licitatório exclusivo
para tal finalidade.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÃRIA

Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta dotação
orçamentária de acordo PRDC.

4. VIGÊNCIA CONTRATUAL:

A vigência deste Contrato será pelo prazo até 31 de dezembro de 2020, a partir da data de assinatura
da ATA de registro de preço.

5.

RECEBIMENTO DO BEM:

O fornecimento do material objeto deste processo deve ser entregue no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas corridos após a solicitação no endereço informado pelosolicitante.

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho
ou documento equivalente da unidade gestora da despesa.

Não poderão ser entregues produtos fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação
em vigor e com marca diferente da constante Contrato.

Os produtos serão recebidos e inspecionados por seus devidos responsáveis, nas seguintes condições;
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo(a) responsável
ização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
Rua Renato Valverde, 39, Centro
Pedrào-BA, CEP 48140-000
Fone 75 3428-2124

wvvw.pedrao.ba.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS - 31/08/2020 17:09:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff267ce0-7951-4ac3-bc2b-f8ee41865f58

PREFEITURA DE

JfKPEDRAO
por nossa gente

com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto, caso não haja qualquer manifestação da
CONTRATANTE, até o prazo final do recebimento provisório.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA

pela perfeita execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não
atender as especificações definidas no Contrato, ou, quantidades a menor ou a maior do que
a solicitada.

A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de
fornecimento indicadas no Contrato e na proposta da CONTRATADA.

A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas
expensas, os produtos em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em

parte com o objeto deste Contrato, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, contadas a partir
da hora da convocação, independente da aplicação das penalidades previstas neste
instrumento.

A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento
do prazo estabelecido no item 5.1., conforme cada caso.

A entrega deverá ser realizada por preposto da PROMITENTE FORNECEDORA,
devidamente uniformizados e identificados.

6

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a)
Disponibilizar o produto descrito no termo de referência, nos prazos, condições
estabelecidas no Contrato, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto
autorizado;

b)

Assegurar a boa qualidade do produto e garantia correspondente, indicada pelo

fabricante e pelo Código de Defesa do Consumidor;

c)

As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida

ou venha a incidir sobre contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

d)
Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos
causados por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste
edital;

consentimento

°

® terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio

Pi^etBittRA°MMinÈ;t(éalccteri?lffid«fãedado qualquer subcontrataçâo do objeto licitado;

RS^&vÍ®9;fero °
40-000

Fone 75 3428-2154

vv4^.pedr59.'l^^o'?'.'ífi'^ licitado nos prazos previstos na licitação;

° Prévio
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obrigações por ele mantidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

I)

Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no
presente processo licitatório;

j)

Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a

exemplo de empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

k)

Ficarão a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da

execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e
todos os demais custos diretos e indiretos, necessários á execução do objeto desta Licitação.
7

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a.

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

b.
Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos á CONTRATADA;
c.
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e incorretas, ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir
após a apresentação da novas faturas corretas;

Contrato

^ <^°NTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste

e.

Declarar os materiais efetivamente recebidos.

8

DO PAGAMENTO

^ Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade financeira da Administração, após
protocohzação da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente,
liquidada pela Contabilidade e seja encaminhada á Diretoria Administrativa e Financeira da
Secretaria Municipal de Saúde. Na data da apresentação da fatura a CONTRATADA deverá

estar de posse, em plena vigência, da certidão negativa de débito com a seguridade social
(CND). da CNDT e da certidão de regularidade com o FGTS, além das certidões de
regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena de não pagamento.
Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as

providências necessárias á sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de
pagamento, a data de reapresenjação da fatura, devidamente corrigida.

CNPM^
RLf^S!3iHI[o^í^9â?,

^ CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
in^posta, em virtude de penalidade ou

PeidflSl«t®j^nçiipsií8ílcW^Í^0gere direito a reajuste de preço.
Fone 75 3428-2124

www.pedrao.ba.gov.br
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durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

__PEDRAO
o pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da
seguinte forma: mensalmente, conforme fornecimento, através de crédito em conta corrente

ou cheque nominal, no prazo de até 30 (trinta) dias. contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo CONTRATANTE o recebimento
parcial/definitivo do objeto licitado.

Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificar proponente que assim
ofizer.

Em havendo alguma pendência Impeditiva do pagamento, será considerada data da

apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
empresa a ser contratada.

^

O pagamento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção
dos erros e imperfeições porventura apresentados após a liberação.

ANEXO I
LOTE 1
Pr

CÍNPJ:

648 741/nnoi -Q:^

Rua Renato Valverde, 39, Centro
Pedrão-BA, CEP 48140-000
Fone 75 3428-2124

wvvw.pedrao.ba.gov.br

UNIDADE

QTD

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS - 31/08/2020 17:09:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff267ce0-7951-4ac3-bc2b-f8ee41865f58

PREFEITURA DE

PREFEITURA DE

^

!É PEDRAO

wô|)B

^^^^^vTrabalhando por nossa gente

1

Avental hospitalar descartável, tipo cirúrgico, material
polipropileno, tamanho único, gramatura mínima de

Pacote

500

und.

50

und.

50

und.

50

50 G/CM2, característica adicional manga longa,
punho elástico, esterilidade uso único, pacote com 10.

2

Avental Cirúrgico SMS Estéril. Impermeável Standard
40gm^ Tamanho P Protdesc .

3

Avental Cirúrgico SMS Estéril. Impermeável Standard
40gm^ Tamanho P Protdesc

4

Avental Cirúrgico SMS Estéril. Impermeável Standard
40gm^ Tamanho P Protdesc

5

Capuz de uso hospitalar para proteção

und.

50

6

Cateter para oxigênio tipo óculos adulto

Und.

2500

7

Cateter para oxigênio tipo óculos infantil

und.

2500

8

Lençol de papel descartável 70cm x 50m 100%
Celulose Cx c/ 10 Rolos

Pacote

70

9

Luva Procedimento G com 100

Caixa

400

10

Luva Procedimento M com 100

Caixa

400

11

Luva Procedimento P com 100

Caixa

300

und.

300

Caixa

350

12

VIacacão com capuz, elástico no punho, capuz e
Tornozelos, material 100% polietileno abertura frontal
"echamento zíper

13

14
15

Mascara antialérgica descartável tripla com elástico
aplicação em cirurgia com 50
Mascara descartável PFF2(Eq. N95)

Pro

pe: modelo com elástico,sem cor, em TNT,

tamanho único, tipo uso descartável, característica

adicional hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex
pacote com 50 UND

refeitUfíaJMunlcipai de Pedrãn

Rua Renato Valverde, 39, Centro
Pedrão-BA, CEP 48140-000
Fone 75 3428-2124

www.pedrao.ba.gov.br

1500

Pacote

100
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polipropileno, modelo com elástico em toda volta, sem

Pacote

250

Pacote

100

und.

20

und.

QTD.

cor, gramatura mínima cerca de 30 G/M2,tamanho

único, tipo uso descartável, característica adicional
hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Pacote com
100 unidades.

Touca hospitalar, material não tecido 100%

17

polipropileno, modelo com elástico em toda volta, sem
cor, gramatura mínima cerca de 30 G/M2,tamanho

único, tipo uso descartável, característica adicional
hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Pacote com
50 unidades.

18

Tubo de silicone referencia 203-15 cm

LOTE 2
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ambu. Silicone Adulto (Sistema de
tremineração completo)

und.

Ambu. Silicone Infantil (Sistema de
tremineração completo)

und.

10

10

Frasco Umidificador para oxigênio
250ml com ext mascara rosca de metal

und.

100

Kit Mascara Venturi adulto
und.

15

und.

20

Kit Mascara Venturi infantil
Laringoscópio

Mascara de Oxigênio de Alta Concentração Adulto
Mascara de Oxigênio de Alta
Concentração Pediátrico

und.

20

Mascara Laríngea de Silicone 2.5

M ascara Laríngea de Silicone 4.0
Piíefeíturji Municipal de Pedrão
PJ1Í3 3>ál8s2árVCfeíHhfe^de Silicone 5.0
Renatio
Pe

Vah^erde, 3Q, Centro

rá?-B/.,P5tol>^0>I^R^ de dedo

Fdi ie 75 5428-2124

www,ped rao.ba.goV.b r

und.

10
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Touca hospitalar, material não tecido 100%
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Termômetro Digital de testa MC 720

13

Torpedo para Oxigênio medicinal
capacidade 5 litros por m3

14

und.

und.

10
5

Torpedo para Oxigênio medicinal capacidade 50 litros

15

por m3

Valvula reguladora com fluxometro para cilindro

16

Óculos de proteção individual transpartente

17

und.

4

und.

12

und.

150

Protetor Facial material acrílico incolor 250mm coroa

18

plástico polieilteno

und.

200

Capa de chuva confeccionada em polipropileno, com

19

capuz e mangas compridas, sem abertura frontal,

100

und.

com tamanho único.

Saco para coleta de cadaver, impermeável à prova

20

de vazamento e selado.

und.

200

LOTE 3

ITEM

DESCRIÇÃO

Dispenser saboneteira para álcool gel

UNO.

QTD.

und

100

und

100

Dispensar saboneteira para sabonete liquido
Dispenser para Papel Toalha Interfolha 2 Ou 3 Dobras
Trilha. Características do dispensador Dimensões

(alt.xlarg.x prof.): 320 mm x 250mm x 130mm

Material: Plástico Polipropileno e Composto
Aditivado. Cor: Branco. Abertura: Sistema com chave

(acompanha o produto). Acompanha para instalação:
01 Jogo de bucha e parafuso
Luva Borracha Amarela

BOTA DE SEGURANÇA numero 35- cano curto solado
antiderrapante , acompanha palmilha muito

confortável,possui bactericida, - impermeável,
acilmente lavável - hidrorepelente, resistente a
Prefelturc
Cl

Rila Renatb Valverde, 39. Centro
Pedrão-BA, CEP 48140-000
Fone 75 3428-2124

vvww.pedrao.ba.gov.br

100
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BOTÀ DE SEGURANÇA NUMERO 36 - cano curto solado
antiderrapante , acompanha

palmilha

10

muito

confortável,possui bactericida, - impermeáve
facilmente lavável - hidrorepelente, resistente

óleo,durável e resistente- aprovado pelo ministério
do trabalho

und

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 37 - cano curto solado

antiderrapante , acompanha

confortável,possui

palmilha

10

muito

bactericida, - impermeável,

facilmente lavável - hidrorepelente, resistente
óleo,durável e resistente- aprovado pelo ministério
do trabalho

und

DIA DE SEGURANÇA NUMERO 38 - cano curto solado
antiderrapante , acompanha palmilha muito

confortável,possui

bactericida,

10

-impermeável,

facilmente lavável - hidrorepelente, resistente
óleo,durável e resistente— aprovado pelo ministério
do trabalho
und

30TA DE SEGURANÇA NÚMERO 39 cano curto solado
antiderrapante , acompanha palmilha muito

10

confortável,possui bactericida, - impermeável.
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Facilmente lavável - hidrorepelente, resistente a
óleo,durável e resistente— aprovado pelo ministério
do trabalho

10

und

^OTA DE SEGURANÇA NUMERO 40 - cano curto solado
antiderrapante , acompanha palmilha muito

10

confortável,possui bactericida, - impermeável,
acilmente lavável - hidrorepelente, resistente a

óleo,durável e resistente- aprovado pelo ministério
do trabalho

11

und

LOTE 4
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UND.

Álcool Etílico 70% 1 Litro
Álcool Gel 70% 5 Litro
PiWeíluid- MuiiÍLÍpdl de PeUidu
CNPj: 13.648.241/0001-93
Rua RenahOTfivfirde, 39, Centro

Pe dírfiMBA, CEP 48140-000

Litro

2000

Galão

500

DESCRIÇÃO
UND.

www.ped rao.ba.gov,b r

QTD.

QTD.

PEDRAO

^ Trabalhando por nossa gente
Teste Rápido Covidl9 com 25

UND

1000

LOTE 6
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ATOMIZADOR COSTAL motorizado Motor:

Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar, a

gasolina, Cilindrada: 42,7cc, Capacidade tq.
gasolina: IL, Capacidade tq. químico: 14L
Vazão max. do produto químico: 2,3L/min./
6Kg/min.
Alcance max.: 12m

Peso aprox. seco: 10,5Kg Acompanha o
equip.: Kit para aplicação de pó, kit de
ferramentas

Prefeitura Municipal de Pedrão

CNPj: 13.648.241^001-93
Rua Renato Valverde, 39, Centro
Pedrão-BA, CEP 48140-000
Fone 75 3428-2124

www.pedrao.ba.gov.br

UND.

UND.

QTD.
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PREFEITURA DE

limo. Sr.

SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS
MD Prefeito Municipal
Nesta

Assunto: PRDC

125/2020

Face a justificativa e motivação para a geração das despesas, em anexo, vimos solicitar a V.Sa.,
autorizar a realização do procedimento licitatorio para a contratação de empresa destinada ao
SERVIÇOS/FORNECIMENTOS elencados no PRDC 125/2020 e Termo de Referencia,
fundamentando a nossa solicitação nos termos das Leis Federais n° 8.666/93, com as suas alterações

posteriores, e na Lei Federal n® 10.520/02, conforme descrição e termo referencial de preço a seguir,
com base em pesquisas de preços realizadas no mercado local/Regional.
CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Os pagamentos a serem efetuados ao(s) o(s) fornecedor(es) ou prestador(es) de Servlço(s),
ocorrerão mediante a entrega ou execução dos itens e após atesto do setor competente e, nas

condições a serem estipuladas no edital, além da conformidade com os recursos financeiros que darao
suporte ao contrato a ser celebrado, entre as partes.

Os critérios de aceitabilidade das propostas e exigências de habilitação serão as constantes do

edital, conforme as exigências legais encaminhamos o presente Processo ao ^mo. Sr. Prefeito, a fim
de que,'após a sua análise, autorize a abertura do competente Processo Licitatório.

Pedrão - Ba, 15 de junho de 2020

3ANANCI

Secretá

RGOMES

Saúde
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 125/2020

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

o Prefeito Municipal de Pedrão, Estado da Batiia, no uso de suas atribuições legais, informa que após ana^sar o
pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e suas justifiMtiv^ t
np iSos

despesas, visando atender a REGISTRO DE PREÇOS.
O
EQUIPAMENTOS E EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DE

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME A NECESSIDADE DA

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICiPIO DE PEDRÃO-BA,com execução parcelada, para um penodo ate 31
de dezembro, de acordo com as especificações e discriminações constantes no Termo Referencial, anexo aw
autos, vem autorizar à deflagração da Ucitação, na
de

preços, devendo o edital ser elaborado na forma da lei, confendo pelo jundico, com o obiebvo de emissM de

parecer sobre a legalidade de seu teor, a fim de que a Pregoeira Municipal e equipe de apoio possam executar

suas atribuições, conforme Legislação especifica em vigor.
Pedrão - Bahia, 17 de junho de 2020.

SOSTHENE

ALLE CAMPOS

ipal
DESPACHO

Ao Setor jurídico para apreciação, análise e parecer sobre o
processo administrativo, minuta de edital e de termo contratual
Pedrão, 17 de junho de 2020

SOSTHE

VALLE CAMPOS

unicipal
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Trabalhando por nossa gente

AUTUAÇÃO

Ao décimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, na sede da Prefeitura de Pedrâo Bahia foi encaminhada para este Pregoeiro, nomeado pelo Decreto n°. 014/2020, o Processo
Administrativo n° 125/2020 oriundo da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,contendo o seguinte:
1. A descrição clara e suficiente do objeto da licitação;
2. Cotações;

3. Seu valor estimado como referência de preço;

4. Indicação da rubrica orçamentária e montante dos recursos disponíveis;
5. Cronograma físico-financeiro de desembolso;
6. Justificativas da necessidade da aquisição do objeto da licitação;

^

7. PRDO n° 125/2020 da referida Secretaria ao Setor de Contabilidade e resposta do
setor contábil atestando a existência de dotações orçamentárias para atender a
despesa da contratação solicitada;

8. Autorização do Sr. Prefeito para a deflagração do processo administrativo de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico

Diante da documentação recebida, faço a juntada da portaria referida, autuando este

processo interno para fins de processo licitatòrio na modalidade de Pregão Eletrônico.
Assim para constar eu, Michele Evangelista dos Santos, Presidente da COPEL, faço o
presente registro e autuação.

Pedrão - BA, 17 de junho de 2020.

Michele evangelista dos Santos
Pregoeira
DECRETO N'014/2020
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PEDRAO

Terça-feira

Diário Oficial do

7-Ano VIII-N" 1729

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PEDRÃO
Prefeitura Municipal
DECRETO N°014/2020

"NOMEIA PREGOEIROS OFICIAIS PARA
PREGÃO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
DE PEDRÃO E EQUIPE DE APOIO E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRÃO. no Estado Federado da Bahia, no uso

da competência que lhe é atribuída pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:

Art r Nomeia a Sra. MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS. JESSICA
OLIVEIRA SOUZA BARRETO para exercer a função de Pregoeiro oficial do
Município de Pedrâo na realização dos Pregões Eletrônicos.
Art. Z''. Nomeia os servidores LUARA DA SILVA CHAVES ^

CARNEIRO para atuarem como "equipe de apoio" nas licitações da modalida

"Pregões Eletrônicos".

Art 3°. Os servidores designados para pregoeiros que "ã?

poderão integrar a equipe de apoio e prestarão as necessárias assistências ao
pregoeiro. quando for necessário.

Art. 4° O edital indicará a pregoeira e os membros da Equipe de Apoio para o
certame;

Art. 5®. Este decreto entra em vigor nesta data, ficam revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de fevereiro d^020

SOSTHENES
PRE

RAVALLE CAMPOS

MUt^lClPAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CBDXB59IOBCZYJYX1ATYEQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Pedrão

MUMICiPiO

11 de Fevereiro de 2020

CERTIFICADO

rjuo«ÇM>^tSAS Wm»

í Secretaria Ge

SaCvador-Oaliia, 10 de dezembro de 2018.

2018 com duração de 200 ít.

Coordenador Gerd do Curso
Presidente da FUNDACEM

José César Montes

FACIIP e Fundação César Montes - FUNDACEM no período de 25 de ogosto a 09 de dezembro de

LICITAÇÕES Com "FORMAÇÃO DE PRE60EIR0", promovido peíos Faculdades Integradas Ipitanga -

Certificamos que MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS COncCuiu o CURSO AVANÇADO DE

FACIIP

FACULDADES INTEGRADAS IPITANGA - FACIIP
FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES - FUNDACEM
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—

MUNICÍPIO^

Decretos

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PEDRAO
Prefeitura Municipal
DECRETO Af® 089/2017

Regulamenta o Sistama de Registro de

Preços- SRP previsto no art. 15 da Lei rP
BMS/93, no âmbito do Município de
Pedrêo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRÃO no uso das atribuições legais

conferidas pelo art. 30, Inciso II. da Constituição Federal de 1988 e
considerando o disposto no artigo 15 da Lei n® 8.666/93 c/c art. 11 da Lei n®
10.520/02 e Lei Orgânica Municipal

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1®. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas

pelo Sistema de Registro de Preços-SRP, no âmbito da administração pública
municipal direta, autárquica e fundacional. fundos especiais, empresas

públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta
ou indiretamente pelo Município, obedecerão ao disposto neste Decreto.
Art. 2®. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições.

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para
çQatraJSajções futuras;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EHRUA9R86INKP6L7YOFFOW

Esta edição encontra-se no site: www.pedrao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS - 31/08/2020 17:09:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff267ce0-7951-4ac3-bc2b-f8ee41865f58

24
de Novembro de 2017
2-AnoV-N°834

«

SQXtd®feÍr3

Diário Oficial do

rõr^

24 de Novembro de 2017

II - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacíonal, com
característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas,
conforme as disposições contidas rio instrumento convocatório e propostas
apresentadas;

IIi - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública municipal
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de
preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração pública municipal
ou estadual que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de
Preços e integra a ata de registro de preços; e

V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que,
não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os
requisitos desta norma,faz adesão à ata de registro de preços.
Art. 3®. O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes
hipóteses:

I - quando, pelas caracteristicas do bem ou serviço, houver necessidade de
contratações freqüentes;

li - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou
em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de
governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível définir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.
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CAPfTULO II

DA INTENÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Art. 4® Fica instituído o procedimento de Intenção de Registro de Preços - IRP,
a ser operacíonalizado manualmente, encaminhando-se documento de
intenção ao Órgão gerenciador.

§ 1® Caberá ao órgão gerenciador da Intenção de Registro de Preços - IRP:
I - estabelecer, quando for o caso, o número máximo de participantes na IRP
em conformidade com sua capacidade de gerenciamento

II - aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos
ou a inclusão de novos itens;

III - deliberar quanto à Inclusão posterior de participantes que não
manifestaram interesse durante o período de divulgação da IRP

§ 4° Os procedimentos constantes dos incisos II e III do § 1® serão efetivados
antes da elaboração do edital e de seus anexos.

§ 5® Para receber informações a respeito das IRPs, os órgãos e entidades
integrantes solicitaram ao Órgão gerenciador.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Art. 5®. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e
adhfiinistração do Sistema de Registro de Preços,e ainda o seguinte:
I - consolidar informações relativas á estimativa individual e total de consumo,

promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos
básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e
racionalização;

il - promover atos necessários à instrução processual para a realização do
procedimento licitatório;

Ul - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da
licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos
órgãos e entidades participantes;
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iV - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a
ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto
básico:

V - realizar o procedimento licitatòrio;
Vi - gerenciar a ata de registro de preços;

Vil - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

VIII - aplicar, garantida a ampla defesa, contraditório e o devido processo legal,
as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatòrio; e
ÍX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou

do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações.

§ 1®. O órgão gerenciador poderá solicitar auxilio técnico aos órgãos
participantes para execução das atividades previstas nos incisos 111, IV e VI do
caput

X - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo,
respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não
participante.
CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

Art. 6°. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse
em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao
órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de. entrega e, quando
couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de
referência ou projeto básico, nos termos da Lei n® 8.666/93, e da Lei n®
10.520/02, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
9

r.

.-.-v

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam
formalizados e aprovados pela autoridade competente;,
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II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção

de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da
realização do procedimento licitatório; e

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços. Inclusive de eventuais
alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

Parágrafo único. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa
e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais,
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

CAPÍTULO IV

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Art. 7®. A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de
concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei n® 8.666/93, ou na

modalidade de pregão, nos termos da Lei n® 10.520/02, e será precedida de
ampla pesquisa de mercado.

§ 1®. O julgamento por técnica e preço poderá ser excepcionalmente adotado,
a critério do órgão gerenciador e mediante despacho fundamentado da
autoridade máxima do órgão ou entidade.

§ 2®. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou
outro instrumento hábil.

Art. 8®. O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do Item em lotes,

quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior
competitividade, observada a quantidade miníma, o prazo e o local de entrega
ou de prestação dos serviços.
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§ 1°. No caso de serviços, a divisão se dará em função da unidade de medida
adotada para aferição dos produtos e resultados, e será observada a demanda
específica de cada órgão ou entidade participante do certame.

§ 2®. Na situação prevista no §1®, deverá ser evitada a contratação, em um
mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um

mesmo serviço, em uma mesma localidade, para assegurar a responsabilidade
contratual e o principio da padronização.

Art. 9®. O edital de licitação para registro de preços observará o disposto nas
Leis n° 8.666/93, e n® 10.520/02, e contemplará, no mínimo:

I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a

caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades
de medida usualmente adotadas;

II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e
órgãos participantes;

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes,

observado o disposto no §4®, do art. 21, no caso de o órgão gerenciador admitir
adesões;

IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;
V .. condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos

casos de serviços, quando cabível,freqüência, periodicidade, características do
pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizadòs, procedimentos,
cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;

VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do
art. 12;

VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço;

VJil - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;
IX - penalidades por descumprimento das condições;
X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e
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Xi - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da
vantagem dos preços.

§ 1®. O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço

aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado,
desde que tecnicamente justificado.

§ 2®. Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços
em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta
diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos
variáveis por região.

§ 3®. A estimativa a que se refere o inciso III do caput não será considerada
para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na
habiiitação do licitante.

§ 4® O exame e a aprovação das minutas do instrumento convocatório e do
contrato serão efetuados exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão
gerenciador

Art. 10®. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do caput não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.

CAPÍTULO V

DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA

Art. 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre
outras, as seguintes condições;
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I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do
licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;

II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante
vencedor na seqüência da classificação do certame, excluído o percentual
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos
previstos no art. 3° da Lei n° 8.666. de 1993*.

lil • o preço registrado com Indicação dos fornecedores será divulgado no
Diário Oficiai do Município.

iV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser
respeitada nas contratações.

§ 1® O registro a que se refere o inciso li do caputtem por objetivo a formação
de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo

primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 19 e 20.

§ 2® Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II
do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta
apresentada durante a fase competitiva.

§ 3® A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a

que se refere o inciso li do caputserá efetuada, quando houver necessidade
de contratação de fornecedor remanescente.

§ 4® O anexo que trata o inciso li do caput consiste na ata de realização da
sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a informação dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame.

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a
doze mejses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso lil, do § 3®.
do art. 16, da Lei n® 8.666/93.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EHRUA9R86INKP6L7YOFFOW

Esta edição encontra-se no site: www.pedrao.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASiL

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS - 31/08/2020 17:09:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff267ce0-7951-4ac3-bc2b-f8ee41865f58

9-AnoV-N°834

município

Diário Oficia! do

Sexta-feira

município

§ 1®. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1®, do art. 65 da Lei n®
8.666/93.

§ 2®. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços
será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art 57,
da Lei n® 8.666/93.

§ 3®. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art 65, da Lei n® 8.666/93.

§ 4®. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser
assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
CAPÍTULO VI

DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES
REGISTRADOS

Art. 13. Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem
classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo

e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e
depde que ocorra motivo justificado aceito pela administração

Parágrafo único. É facultado à administração, quando o convocado não assinar
a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
iicitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
Art. 14. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
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Parágrafo único. A recusa Injustificada de fornecedor classificado em assinar a
ata, dentro do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das
penalidades legalmente estabelecidas.

Art. 15. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo

órgão interessado por intermédio de Instmmento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro Instrumento hábil,
conforme o art. 62, da Lei n® 8.666/93.

Art. 16. A existência de preços registrados não obriga a administração a

contratar, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição

pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.

CAPÍTULO Vil

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as

negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na
alínea d, do Inciso II, do caput, do art. 65, da Lei n® 8.666, de 1993.

Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.

§ 1®. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidade.

§ 2®. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
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Art. 19. Quando o preço de mercado tomar-se superior aoé preços registrados
e o fornecedor nâo puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados: e

II - convocar os demais fomecedores para assegurar Igual oportunidade de
negociação.

Parágrafo único. Nâo havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
Art. 20.0 registro do fornecedor será cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar
superior àqueles praticados no mercado; ou

ly.rw^sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87 da Lei n®
8.666/93, ou no art. 7®, da Lei n® 10.520/02.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos
incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Art. 21. O cancelamento ou suspensão do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados;
- Pela Administração, quando:
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a)O fornecedor nâo cumprir as exigências do instrumento convocatório que der
origem ao registro de preços;

b) o fornecedor nâo formalizar contrato decorrente do registro de preços ou nâo
tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a
Administração nâo aceitar sua justificativa;

c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do
registro de preços;

d) em qualquer das hipóteses de inexecuçâo total ou parcial do contrato
decorrente do registro de preços;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado;

f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas;
II - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu
origem ao registro de preços.

§ 1" A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado,
nos casos previstos no inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante da
ciência.nos autos que deram origem ao registro de preços.

§ 2" No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município,
considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da
publicação.

§ 3° A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado
somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se

apresentada no prazo máximo de 72 horas da data da convocação para firmar
contrato de fomecimento ou de prestação de serviços pelos preços registrados,
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facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

§ 4® Será estabelecido, no edital ou no expediente da solicitação de que tratam
os incisos I e II, o prazo previsto para a suspensão temporária do preço
registrado.

§ 5® Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações
para aquisição dos materiais ou gêneros constantes dos registros de preços.
§ 6® Da decisão que a canceiar ou suspender o preço registrado cabe recurso,
no prazo de cinco dias úteis.
CAPÍTULO VIII

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de
preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

§ 1®. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o
órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
§ 2®. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações

presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes.

§ 3®. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos
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itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços

para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 4®. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente
das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totaüdade, ao

quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
ói^ãos não participantes que aderirem.

§ 5®. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o
prazo de vigência da ata.

§ 6®. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal,
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 7®. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a
adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Municipal.
CAPÍTULO IX
DO SISTEMA DE CONTROLE

Art. 23. Compete ao órgão gerenciador que realizar o registro de preços a

prática dos atos para seu controle e gerenciamento, conforme normas e
procedimentos determinados pela Secretaria Municipal de Administração.
ArL>24. O sistema de controle de registro de preço será feito por comissão de
no mínimo 03 membros, constituída mediante portaria do titular do órgão ou
unidade descentralizada responsável pelo registro ao qual se aplica o disposto
no § 3®, do artigo 51, da Lei Federal n® 8.666/93.
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Art 25. A utilização do preço registrado nos termos deste Regulamento, pelas
Secretarias, dependerá sempre de requisição fundamentada ao Departamento
de Compras,que formalizará a contratação correspondente
CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art 26. A Administração poderá utilizar recursos de tecnologia da informação

na operacionaiizaçâo do disposto neste Decreto e automatizar procedimentos
de controle e atribuições dos órgãos gerenciadores e participantes.

Art. 27. Até a completa adequação do Portai de Compras do Govemo
Municipal, o órgão gerenciador deverá:

I - providenciar a assinatura da ata de registro de preços e o encaminhamento
de sua cópia aos órgãos ou entidades participantes; e

ii - providenciar a indicação dos fornecedores para atendimento às demandas,
observada a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos
pelos órgãos e entidades participantes.

Art. 28. Até a completa adequação do Portal de Compras do Governo

municipal para atendimento ao disposto nos incisos I e II. do caput, do art. 11 e
no inciso II, do § 2®, do art. 11. a ata registrará os licitantes vencedores,
quantitativos e respectivos preços.

Art. 29. - Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 13 de Novembro de 2017.

HÉNÉS SÊRRAVALL i'CAMPOS
PREFBTO MÜNICI AL
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SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

Exm. Sr. THIAGO CERQUEIRA DA SILVA
M.D. Procurador Jurídico.

Em conformidade com a lei Federal 8.666/93 e suas alterações, solicito que seja

previamente examinado o processo Administrativo n" 125/2020 e a minuta do Edital da

Licitação PE n" 010/2020, junto com os seus anexos e que seja elaborado uma parecer
jurídico para que seja transcorra dentro dos tramites legais e lisura administrativa.

Sem mais para o momento, aproveitando para renovar meus sinceros votos de estima e
consideração.

Pedrão/BA 17 dejunho de 2020

Atenciosamente,

le iLVangelísta dos Santos
Pregoeira Oficial
Decreto 014/2020
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DESPACHO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 125/2020
Assunto: Processo

Licitatório na modalidade PregSo

Eletrônico, pelo sistema de registro de preço, destinado a

seleção de empresa para REGISTRO DE PREÇOS,PARA
O FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS
E EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA

EMERGÊNCIA
DE
SAÚDE
PÚBLICA
DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO
CORONAVÍRUS, CONFORME A NECESSIDADE DA

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PEDRÃO-BA.

1. DA CONSULTA

Trata-se de análise solicitada pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, para emitir parecer
concernente à minuta do edital de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO- de n° 010/2020,

tipo menor preço por lote, destinado à seleção de empresa para REGISTRO DE PREÇOS,PARA O
FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E EPIS DESTINADOS AO
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SATOE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME A NECESSIDADE
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO-BA. Tendo como base o processo
administrativo n° 125/2020.

Após decisão da autoridade competente para realização da licitação para a eventual contratação de
enipresa, demonstrando por meio de justificativa a sua necessidade, foram elaborados, os seguintes
documentos: A minuta do Edital e contrato.

Cumpre observar que o processo iniciou regularmente; logo, foi encaminhado termo de referência
com as especificações do objeto, expedido pela secretaria requisitante, mapa de apuração com planilha
de preços e cotações, oriundos do Setor de Compras, para instauração do processo licitatório.
Posteriormente, os autos foram encaminhados, pela Pregoeira, para análise jimdica, conforme

dispõe o Parágrafo Único do Art. 38 parágrafo único, da Lei n®. 8.666/93, que detemina a necessidade
(jeipréyia.^nálise.da Assessoria Jurídica das minutas de editais, contratos, convênios ou instrumentos
similares.

Eis, o que tínhamos a relatar.

2.DA FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe aos aspectos formais
do ato convocatório (minuta) a ser disponibilizado aos interessados, minuta do edital e do contrato, ora
submetido a exame, na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei n® 8.666/93, estando excluídos

quaisquer pontos sobre as escolhas administrativas de conveniências e oportunidades, assim como os de
caráter Jécnic0,.eç.oaômico.e/ou discricionário, cuja avaliação não compete a esta Procuradoria.

Ultrapassada essa observação, cumpre dizer que a licitação, por força de dispositivos
constitucionais (XXI, art. 37, CF/88) e infraconstitucional (art. 2® da Lei n® 8.666/93), é regra para a

Administração Pública, que deve escolher seus fornecedores ou prestador de serviços mediante prévio

sr.niiare
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processo seletivo, assegurando condições de igualdade para as pessoas que do certame queiram
participar.

Desse modo, a Administração Pública ao necessitar adquirir produtos ou contrat^ algum tipo de
sewiço^deve instaurar um processo de licitação, que é o instrumento legal colocado à sua disposição
para fazer as escolhas das contratações de que necessita, devendo eleger, sempre, a proposta mais
vantajosa ao atendimento do interesse publico diretamente envolvido.

Há que se ter em mente que, o art. 22 da lei n° 8.666/93, estabelece diversas modalidades de
licitação. Posteriormente, com o advento da Lei n° 10.520/02, foi instituída nova modalidade,
denominada de Pregão.

Quanto às minutas dos documentos, ora em exame, denota-se que o edital é uma minuta-padrão

elaborada em conformidade com as exigências legais contidas na Lei n° 10.520/02(Pregão)^, ^zâo pela
qual entende que o edital de pregão preenche os requisitos obrigatórios contidos no art. 3°, incisos I e

IV, da Lei n° 10.520/02 c/c o art. 40,e respectivos incisos da Lei n® 8.666/93.

Quanto aos demais anexos, de igual forma, observa-se que o termo de referência contém, de forma
ciara e suficiente, as descrições sucintas do objeto e suas caracteristicas, e no mapa de apuração conta os

itens, estimativa de quantitativos e suas especificações, estando, portanto, apto a fornecer as
informações necessárias e satisfatórias ao proponente para que ele possa oferecer a sua proposta nos
moldes de que a Administração Pública necessita.

Assim, entende-se que as exigências dos dispositivos legais pertinentes foram atendidas, em

especial, ao que dispõe o Inciso III do art. 4® da Lei n°. 10.520, que instituiu o Pregão, c/c Art.40 da Lei
n°. 8.666/93.

Quanta à minuta do contrato entende-se que contém as cláusulas obrigatórias e essenciais,
conforme o disposto no artigo 55,e incisos, da Lei n° 8.666/93.
3.DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, entende-se não haver óbices legais para continuidade do feito, vez que o

procedimento administrativo para abertura de processo licitatório esta condizente com o ordenamento
jurídico, notadamente com as Leis n° 8.666/93, n®. 10.520/2002, podendo proceder com a divulgação do
instrumento convocatório, mediante publicações do aviso de edital, nas mídias exigíveis, respeitando

prazo mínimo de 08 dias úteis, contados a partir da última publicação, para sessão de abertura, nos
termos do inciso V do art. 4° da lei da Lei n°. 10.520/2002.
fsíç é o parecer, S.M.J.

Pedrão, 17 dejunho de 2020
)0R MUNICIPAL
26.810

Eíie é c :c'-ecer. S.iVi
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EQUIPE Deputado Fábio Faria toma

posse no novo Ministério das

Comunicaçõesg

de notícias falsas e ameaças contra integrantes da Corte e suas famílias

Parques eólicos em Campjo

STF tem maioria para manter

Formoso têm foco de covid
rados e os fiuniliares e os

inquérito sobre fake news

(f-O' N

CM<faMjyUM*»/tco/CTt/PCfui<»t*o

ANDSt RICHTEB

OSupremoTribunal Federal
(STF)formou ontem maioria
de oito votos a favor da le-

ticias falsas e ameaças con

tá tudo sob controle, houve

tranqüiliza a população. "Es

muito boato sobre o assunto

c queremos tranqüilizar a
popula^o. Os casos foram
rastreados e estamos acom

panhando. O município de
Campo Formoso não vive
uma situação de transmissão
comunitária da covid-19*. Ela

transmitida no perfil de ins-

tro se manifestou contra a

tagram @>grupoatardc.

mesma foi vitima de conta

Após saber dos itovos ca
sos, a prefeita, auxiliada pe

minação e se lecupeia tendo
apenas sintomas leves.

lo Comitê de Enfrenumento
ã covid-19, visitou os empre
endimentos e exigiu a tes-

quebrasde sigilos realizadas
contra empresários c acusa
dos de financiar, difamar c

Comércio

Na última ugunda-feira, a
prefeitura baixou um decre
to mantendo a suspensão da

tagcm de todos os funcio

ameaçar ministros petas re
des sociais também ficam

nários da área onde traba
lhavam os infectadas. O nú
mero saltou de 14 para 32

Neahuiii ntlnlstro se manifestou contra a continuidade do Inqtiéilto até agora

validadas.

Após a formação da maio
ria de votos, o julgamento
foi suspenso e será retoma
do hoje para a tomada dos

abertura de bares e restau

rante e mantendo o funcio
namento da feira da cidade,
exclusivamente aos sába

infectados.
"Entramos em contato to

dência do Poder ludiciárío

rio Público, os advogados

últimos votos, que serão

nas redes sociais. Dessa for

dos investigados deverão ter

proferidos pelos ministros

ma, segimdo o ministro, o

acesso 30 processo CO objeto
do inquérito devem ser

regimento interno pode ser
aplicado como instrumento

Marco Aurélio,Celso de Mel
lo e Dias Tofroli.

Desde a semana passada, de defesa institucional.
Fachin também estabele

o Supremo julga uma ação

ceu parâmetros para a con
protocolada no ano passado tinuidade do inquérito. Pe
para contestar a forma de los regras estabelecidas, a
abertura da investigação, investigação deverá ser
'.juc não foi feita por inicía- acompanhada pelo Ministéda Rede Sustentabilldade,

th-a do Ministério Ptibiico

ou pela policia.

ameaças aos ministros, seus

familiares,

aos

poderes

Moraes, que é tclator do in
quérito sobre as falte news.
também votou pela legali

Votos

aos ministros pelas redes so

ciais não podem ser reco

ônibus da empresa que ro
dam no munídpio, uma me

nhecidas como liberdade de
expressão.
Entre os casos de ameaças
identificados. Moraes citou

lhor distribuição dos aloja
mentos e dos espaços nos

uma mensagem publicada

sa

constituídos, contra o esta
do de direito e contra a de
mocracia.

O relator também deflniu

que não poderão ser alvo do
inquérito matérias jornalís
ticas e manifestações pes
soais nas redes sociais, des

nas redes sociais."

Fachin foi acompanhado

pelos ministros Alcxandrcde

parâmetros para

entendimento de Fachin,

houveomissãodosórgãosde
controle,que nãotomaram a

continuidade do

iniciativa de investigar os

inquérito

atatpies contra a indepen-

Moraes, Luis Roberto Barroso,

Rosa Weber, Uiiz Fux Cármcn lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
O ministro Alexandre de

que encontram-se parados.
Rose diz entender as rcivin-

dicações.mas avalia quealnda não é o momento pata

Sul, que dizia: 'Que estu
prem e matem as filhas dos

de semana, dos 23$ colabo
radores, 16 testaram positi

reabertura de espaços que

podem causar aglomera

advogada, do Rio Giande do tagcns feitas no último final
ordinários ministros do
STF'. Em outra mensagem

ções e lembra que nenhuma
cidade da Bahia permitiu,
ainda, o retomo de bares c

vo. "Os que testaiam posi
tivo e que não moram no

lida por ele, a mesma pessoa
Indaga "quanto custa atirar
ã queima-roupa nas costas
de cada filho da p* ministro
do STF que queira acabar
com a prisão em segunda

município estão cumprindo

instância.'

tritos estão sendo monito

restaurantes.

A piefeita lembra que o
único remédio para o coron-

isolamento em alojamentos

separados, acom^nhados

vinis é o isolamento social

"Cada um de nós precisa es

pela empresa. Os que sãodaqui da região e que tem fa

tar consdeme c fazer sua

parte, se não a gente não con
segue vencer', defendeu.

mília na cidade ou nos dis
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Apesar da pressão dos co

merciantes dos segmentos

executivo de Campo Formo
Deacordocomcla,emte$-
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tanciamento social e evita

do aglomerações.
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dos agentes da prefeitura,

que têm assegurado o dis

rtfeitórios". tUsse a chefe do

em redes sociais por tuna

PREFEITURA MUKiaPAL DE CAKAflANA

PREFEITURA KUNICIPAL DE PEDRAO

dos. com acompanhamento

sitas, auditorias nas empre

gundo o ministro, ameaças

'esquemas de financiamen
to e divulgação em massa

Reiator, Edson

Até o momento, oito minis

tros seguiram o voto do re Fachin
lator, Edson Fachin, proferi
do na semana passada.Pelo estabeleceu

das as empresas, estamos

acompanhando. Fizemos vi
sas seguindo os protocolos.
Decidimos pela redução dos

dade da investigação. Se

de que não façam parte de

'* sf: •*«.'

motivado pela contamina
ção de trabalhadoiesdedoís

ontem ao A TARDE Conecta,

in-.trstigaçào.
Com a decis.io.as medidas
de buscas e aprecnsóes e

^< nr V- rícm ;?

nas empresas pode ter cau
sado as contaminações. Ela

nezes (PSD), em entrevista

omomemo.nenhum minis

í • i r^ r<.

pessoas de fòia do municfpio

cípio de Campo Formoso é

gião, é o que afirmou a pre
feita do município. Rose Me

apurar a divulgação de no
tra integrantes da Corte. Até

i'V,.Xv»\

explicou a prefeita.
Rose avalia que o fluxo de

sendo construídos na re

pelo próprio tribunal para

I3fê

cies, estarão sob acompa
nhamento c serão testados",

RAULAGUILAR

parques eólicos que estão

galidadedoinquérltoaberto

O Umw *

tiveram cm contato com
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O crescimento abrupto nos
casos da Covid-19 no muni
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

AVISO DE UCITAÇÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO N* 1/2020

OBJETO - ContrataçSo de pessoas físicas e/ou jurfdicas para prestaçSo de
serviços médicos através de fisioterapeuta e nutricionista, para atendimento aos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública «l®
Malhada/Bahia, com fulcro no caput do art. 25 c/c com o art. 114 da Lei Federai n.
8.666/93 e suas alterações. O prato para inicio do presente credenciamento e a partir oo
dia 03/07/2020. O Editai a disposiçSo no site http'.//ww(w.maIhada.ba.gov.br. informações

gerais através do telefone: (77) 3691-2145 ou peio e-maii: licitacao@malhada.ba.60v.br.
AVISO DE LICITAÇAO

PREGÃO ELETRÔNICO N* 10/2020
Repetição

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso de Republicação da Ucitação
na modalidade: Pregão Eletrônico SRP n* 010/2020. Lei 13.979/2020. Objeto: REGISTRO DE
PREÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS, EClUiPAMENTOS E EPIS DESTINADOS AO
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO-BA. Cuja sessão será realizada no dia 25 de junho de 2020 ás
ll:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.60V.br/diarioOficial e no setor

PREGÃO PRESENCIAL N« 4/2020 SRP

de licitação na sede da prefeitura de 2* a 6* feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. informações:

OBJETO - Registro de preços para futura e eventual aquisiçSo de motores

(75) 3428-2124/2316.

submersos, bombas submersas, materiais, peças c serviços, vi^ndo a manutenção

Pedrão, 17 de junho de 2020.

oreventiva e corretiva de poços artesianos, para suprir as necessidades da Secreivta oe

MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS
Pregoeira

Infraestrutura, deste munidpio de Malhada - Bahia, de acordo com as especificações do
Termo de referência. Abertura: 01/07/2020 às 09h00min. O Editai a disposiçào no ste
htto://w\vw.malhada.ba.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 14:<M
horas, informações gerais através do telefone: (77) 3691-2145 ou pelo e-maii:

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N* 11/2020

ilcttacao@maihada.ba.gov.br.
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
Pregoeiro

O Município de Pedrão-BA toma público a licitação na modalidade: Pregão
Eletrônico SRP n* 011/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIAUZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO OE
REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE PEDRÃO. Cuja sessão
será realizada no dia 01 de julho de 2020 ás 10:00hrs. O Edital encontra-se no site
http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficiai e no setor de licitação na sede da prefeitura de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N* 4/2020

r, -.« .-.icípio de Manoel Vitorino publica a reaiizaçSo de Tomada de Preços no
. . Jc 2020, às 09:00h, para Contratação de empresas para Construção de

2* a 6* feira, horário: 08:00 às 12:00hrs. Informações:(75) 3428-2124/2316.
Pedrão-BA, 17 de junho de 2020.
MICHELE EVANGEUSTA DOS SANTOS
Pregoeira

:isn-.': na região da beira do rio e Construção de Praça com Academia de Saúde
i.i.rrito de Catingal no município de Manoel Vitorino-BA.
Manoel Vitorino, 17 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO

JILMAR FERREIRA ARAÚJO
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

PREGÃO PRESENCIAL N® 7/2020

AVISO DE UOTAÇÃO

PA 423-20

PREGÃO ELETRÔNICO N> 3/2020
Repetição

O Prefeito homologa todas as decisões e a adjudicação do Sr. Pregoeiro á

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N» 003/2020 - Objeto: Aquisição de material de penso,

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Monte Santo/BA.
As proposta poderão ser incluídas no sistema www.Iicitacoes-e.com.br, a partir da data

empresa GESTÃO ÍNTEGRA CONSULTORIA E ASSESSORIA EiRELl, CNPJ: 21.086.562/0001-70,
pelo valor total estimado de RS 78.645,00, tendo como objeto aquisição de computadores
para UB5's deste Município.
Ponto Novo(BA), 17 de junho de 2020.

05/06/2020 às 10:00. Divulgação da proposta de preço e abertura: 30/06/2020 a partir das
09h00min. (horário de Brasília). O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no site:

EDSON REIS DE OUVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Ucitação

www.licitacoes-e.com.br ou na sala do setor de licitação situada na Prefeitura Municipal de

Monte Santo, com sede Praça Professor Salgado, 200 - Centro ■ Monte Santo/Ba Telefone:

EXTRATO DE CONTRATO

(75) 3275-1124 - CEP 48.SOO-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33. no horário das 08:00 às
I2 00h ou através de emal!:lidtacao.montesanto@gmail.com.

PA 423-20 - PP007-20

Contrato n®. 486-20 - Contratantes: O MUNICÍPIO OE PONTO NOVO, CNPJ
16.444.143/0001-22 e a empresa GESTÃO ÍNTEGRA CONSULTORIA E ASSESSORIA EiRELl,
CNPJ: 21.086.562/0001-70; Objeto: aquisição de computadores para UBS's deste Município;
Valor Total Estimado: RS 78.645,00; Vigência: 31/12/20; Data do Contrato: 17/06/20;

Monte Santo-BA, 17 de junho de 2020.
IGOR DIAS SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

Assinam: Tiago Miranda Venâncio Mala e Rafael Feitosa Cruz, pelo Município e pela

AVISO DE UCITAÇÃO

Contratada, respectivamente.

PREGÃO PRESENOAL N* 9/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica ou Física na prestação de serviços

AVISOS DE UCITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N< 7/2020

continuados para o fornecimento de refeições prontas do tipo PF-Prato Feito, na Vila de
João Correia munidpio de Mucugé, Bahia, para suprir as necessidades das diversas
Secretarias e Órgãos, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. TIPO:
Menor Preço. ABERTURA: 01/07/2020, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de

Mucugé. O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser

Objeto: construção de praça no povoado de Sapecado. Menor valor global. Dia 30/06/2020
às 9h.

retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, ou no portal da prefeitura
TOMADA DE PREÇOS N< 8/2020

no endereço hnps://io.org.br/ba/mucuge/acessoainform3cao, Mucugê/BA, 17 de Junho de
2020, Odirleia Santos Silva - Pregoeira.

Objeto: construção de rede de iluminação pública na rua João Alves na sede. Menor valor

Mucugé, Bahia, 17 de junho de 2020.

global. Dia 30/06/2020 às lOh.

ODIRLEIA SANTOS SILVA

Pregoeira

TOMADA DE PREÇOS N* 9/2020

PREFEitURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO

Objeto: construção de uma Creche Tipo 2, no Povoado de Curralinho. Menor valor global.

EXTRATO 5S TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N» 233/2018

Dia 01/07/2020 às 8:SCh. Informações/Edital: na CPL
Termo Aditivo ao contrato administrativo N® 233/2018, com a empresa CONSTRUTORA
ALEiXO LIMA EiRELl - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n« 26.327.034/0001-89, com sede no

Presidente Dutra-BA, 17 de junho de 2020.

(a) Rua Deputado Herculano Menezes, n« 40,1« Andar, Cajazeiras, Salvador - Ba, para fins
de prorrogação do prazo que vigorar a partir do dia 21/03/2020, com vigência até o dia
20/06/2020, podendo ser prorrogado, verificando-se as disposições contidas no inciso II do

Presidente da Comissão de Ucitação

JOACI MENDES MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

art. 57 da lei 8.666/93, conforme a Lei de Licitações e Contratos e suas posteriores

alterações. O presente extrato deverá ser publicado na imprensa Oficial conforme o
paragrafo único do Art. 61 da Lei Federal n*. 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO N< 248/2020
CREDENCIAMENTO N* 003/2020

EXTRATO 1* TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N» 154/2019
Termo Aditivo ao contrato administrativo N® 154/2019, com a empresa LITORAL
CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EiRELl EPP, pessoa jurídica de direito privado, com
sede na Av. Pauto Souto, 107, loja A - Antas - Bahia, para fins de prorrogação do prazo que

MODALIDADE UCiTATÓRIA: CREDENCIANETO N® 003/2020. CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - CNPJ: 14.120.539/0001-99. CONTRATADO:
DiEGO ROCHA SOUSA - CPF N.» 052.987.825-90. OBJCTO: prestação de serviços de

Lei de Licitações é tontratos "e suas posteriores alterações. O presente extrato deverá ser

profissionais da área de educação física - professor de educação física ou esporte para
atender ao Programa Segundo Tempo no Município - Convênio Plataforma +Brasil n'
883144/2019. VALOR TOTAL: RS 14.700,00(quatorze mil e setecentos reais) VIGENOA: até

? 660/93.

31 de dezembro de 2020. ASSINATURA: 22/05/2020.

vigorar a partir do dia 26/04Ã020, com vigência até o dia 25/04/2021, podendo ser
prorrogado; verificando-se ás disposições contidas no art. 57 da lei 8.666/93, conforme a
publicado na imprensa Oficial conforme o paragrafo único do Art. 61 da Lei Federal n«.
!
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA

EXTRATO DE CONTRATO N« 249/2020

' AVISO DE LICITAÇÃO
CREDENCIAMENTO N* 3/2020

PREGÃO PRESENCIAL N« 30/2020

O Município de Nordestina/Bahia, realizará Licitação na modalidade: Pregão
Presencial n« 030/2020, em 30/06/2020, às 09:00 horas, para a aquisição de ventilador

pulmonar eletrônico, para o combate ao enfrentamento do eovid-19, neste município, tipo
Menor Preço Global. O edital está disponível no setor de licitação, na Praça João Soares
Moura, N® 103 - Centro - Nordestina/Bahia, das 8h às 12h, Telefone (75)3650-2133.
RICARDO SOUZA BISPO

Pregoeiro
tilc

pode scf vcfHWado no e*»defe<o etetfécàlco
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MODALIDADE UCITATÓRIA: CREDENCIANETO N® 003/2020. CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - CNPJ: 14.120.539/0001-99. CONTRATADO:
CIAUDEMIR LOPES SILVA - CPF N.« 020.358.485-63. OBJETO: prestação de serviços de
acadêmico de educação física oo esporte para atender ao Programa Segundo Tempo no

Município - Convênio Plataforma -i-Brasil n« 883144/2019. VALOR TOTAL R$ 6.986,00 (seis
mil, novecentos e oitenta e seis reais). VIGENOA: até 31 de dezembro de 2020.
ASSINATURA: 22/05/2020.
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2020

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso de Republicação da Licitação na modalidade:
Pregão Eletrônico SRP n' 010/2020. Lei 13.979/2020 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA O
FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO

CORONAVÍRUS, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PEDRÃO-BA. Cuja sessão será realizada no dia 25 de junho de 2020 ás 11:00 hrs. O Edital
encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de licitação na sede

da prefeitura de 2" a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações:(75) 3428-2124/2316.
Pedrão, 17 de junho de 2020. Michele Evangelista dos Santos- Pregoeira.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ECUTUPXJ47145H/UZETZBW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP N® 010/2020

O município de pedrão - BAHIA, por intermédio da PREGOEIRA OFICIAL, designada pelo
Decreto 003/2020.e Equipe de Apoio designada pelo Decreto de n° 003/2020.tornam público que. conforme

autorização contida nos Processo Administrativo n° 125/2020 realizará licitação na modalidade de
PREGÃO PARA REGISTROS DE PREÇOS,na forma ELETRÔNICA,do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.

A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n" 13.979/2020. Lei Federal n» 10.520. de 17 de julho de
2002. Decretos Municipal 089/2017. Lei Complementar n" 123/06. com as alterações promovidas pela Lei

Complementar 147/2014 e subsidiarlamente as normas contidas na Lei Federal n" 8.666/93.suas alterações
posteriores e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições:
Editais disponíveis nos sites: www.llcltacoes-e.com.br e www.pedrao.ba.gov.br/diarloOficlal
Tempo de disputa: 05(cinco) minutos mais o tempo aleatório do sistema.

Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 23/06/2020 às 10:00 horas do dia 25/06/2020
Início da sessão pública: 11:00 horas do dia 25/06/2020(HORÁRIO DA BAHIA)
BB: -

1.

DO OBJETO

Registro de preços para eventual REGISTRO DE PREÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE
INSUMOS,EQUIPAMENTOS E EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBUCA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,
CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO-BA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitação será realizada por MENOR PREÇO POR LOTE,conforme tabela constante em modelo
de proposta de preço - ANEXO II, que integra este Edital e seus anexos, para todos os fins.
2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Após a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, a licitante vencedora e as
licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço da vencedora serão convocadas
para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 02(dois)dias úteis.

A Ata de Registro de preços será assinada pela licitante vencedora, e pelas licitantes que concordarem
em executar o objeto da licitação pelo preço da vencedora e pela autoridade competente do órgão
giB^enciador.

A licitante. incluída na Ata de Registro de Preços, está obrigada a celebrar os instrumentos contratuais

nas condizes estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata. quando
1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ECUTUPXJ47145H/UZETZBW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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convocado.

Será excluída da Ata de Registro de Preços a llcitante que deixar de assiná-la no prazo fixado.
Quando a llcitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições

estabelecidos, é facultado à Administração, convocar as llcitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas.
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

Serõo admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste Instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao

objeto licitado, e que tenham reaiizado seu credenciamento como usuário Junto ao Banco do Brasil,
para a obtenção de chave de identificação ou senha individual.

Não poderão participar da licitação empresas que tenham sido declaradas Inidôneas para contratar com
a Administração Pública, direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido
publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
. orec'jror rura! pessoa física e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Co.mpiementar n" 123, de 2006.

Regras acerca da participação de matriz e filial:

a) Se a llcitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz

b) Se a llcitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a
legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;

c) A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;

d) Se a llcitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar
execiitac.c contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato, da

regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o
curso da avença.

e) O reconhecimento de firma bem como autenticação dos documentos de HABILITAÇÃO quando
for necessário podem ser exercidos conforme o art. 3® da Lei ® 13.726,de 08 de Outubro de 2018.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao provedor do
sislarna.que.Implica a responsabilidade do llcitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade,téqoicapara/ealizaçâo.das transações Inerentes a este Pregão.

.... .0 USO: da senha de acesso pelo llcitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao

execíiU-if c ccrii.i.v

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ECUTUPXJ47145H/UZETZBW
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órgão ou entidade responsávei por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

' O iicltante ó responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da Inobservância de

quaisquer rriensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
Como condição para participação no Pregão, a llcitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações.

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar n» 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Assinalaçâo do campo "não" apenas produzirá o efeito da llcitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é imprescindível que o llcitante
arrematante apresente todas as declarações exigidas no edital sob pena de desclassificação/lnabilitação.
5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

A proposta de preço deverá ser enviada até a data e horário previstos no preâmbulo deste Edital,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, mediante a opção "acesso identificado", através da digitação
da senha de identificação do licitante.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário do
Estado da Bahia.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Até a abertura da proposta de preços, os llcitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas até o horário limite para recebimento.

O llcitante deverá clicar na opção "oferecer proposta" e preencher o formulário eletrônico apresentado
na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços.

No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, no campo

"INFORMAÇÕES ADICIONAIS", as ESPECIFICAÇÕES,CARACTERÍSTICAS, MARCA(OBRIGATÓRIA).
VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
. .x/^&mt^PORtTEM

O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da licitante,face
a ausência de informação suficiente para ciassificação da proposta".

iTécjfnbirá ao iic.u....-
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Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários.
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico, terá
lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações o
condições estabelecidas no editai, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem

informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda,
rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da

proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido;
apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.
iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.

Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licítantes deverão ser notificados do
áia s hora em que a sessão terá continuidade.

6. DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

Aberta a etapa competitiva, os iicitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.

CASO HAJA DESCLASSIFICAÇÃO, OS LICÍTANTES CONVOCADOS POSTERIORMENTE
DEVERÃO APRESENTAR TODA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EMITIDA ANTERIORMENTE E
VÁLIDA À DATA DA LICITAÇÃO,SOB PENA DEINABILITAÇÃO.

Os ircitáhtèâ poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesrhos estabelecidas no editai.

O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos antenormente
apresentados pelo mesmo iicitante.

Não serão registrados, para o mesmo item. 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado primeiro.

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo Iicitante não poderá ser inferior a cinco(05)segundos
e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05(cinco)segundos.

Durante o transcurso da sessão pública, os iicitantes serão informados, em tempo real. do valor do

menor^fànã">égistfadò que tenha sido apresentado pelos demais Iicitantes, vedada a identificação do
3eten{ór'db1ahc^'.^

No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso. será

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
4

Os ;iCitanta3
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A prorrogação automática da etapa da envio de lances, de que trata ocaput, será de dela minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nassa parlodo de prorrogação, Inclusive quando se tratar de
lances intermediários.

Na hipótese do nao haver novos lances na forma estabelecida no caput o no § 1». a sessõo pública será encerrada
automaticamente.

Encerrada a sessSo pública sem prorrogação automática paio sistema, nos termos do disposto, o pregoeiro poderá,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor
preço disposto, mediante justificativa.

No caso da adoção do rito previsto neste item. encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance
de-menorvalor, bem assim decidir sua aceitação.

Er.ccrrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da
pi irrieiis oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexeqüiveis. assim

considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que

comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições deste Edital
e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
A Pregoeira anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou.

quando for o caso. após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta
que, ern consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço.

Em caso de empate, real ou ficto. será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar
n" 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiánas
do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:

Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas

e empresas de pequeno porte sejam até 5%(cinco por cento)superiores à proposta mais bem ciassificada.
e empate reai as que sejam iguais.

Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
tílãssificada'poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exeqüível, considerada
vence^ofa cfoceHame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

Nesta-hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 05
^cinco)minutos após o encerramento dos lances, sob pena depreclusão.

Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se
sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa

de pequeno porte subseqüente em situação de empate,se houver, na ordem classificatória, até a apuração
de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.

lu," j
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No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será
considerado cprnp melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.

O disposto neste Item 6.10 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

Ocorrendo empate de propostas formuladas por iicltantes que nflo detenham a condlçflo de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei. procedendo-se.
sucessivamente a convocação na respectiva ordem de classificação dos Iicltantes. vedado qualquer outro
critério.

6.14.7.1 Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não
serão considerados Iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos Iicltantes é utilizada como
um dos critérios de classificação.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e. assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão,informando no'chaf a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao iicitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o Iicitante para que seja obtido preço melhor.

A negociação será realizada por meio do sistema,podendo ser acompanhada pelos demais Iicltantes.
í iaf. ;?c>:;s.nãq.e:<cIüsivos a microempresas.empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,sempre

que a p.-oposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
sistema,da eventual ocorrência do empate ficto. previsto nos artigos 44 e45da LC n» 123.de 2006,seguindose a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

Sendo aceitáveis as propostas, os licitantes deverão comprovar a situação de regularidade, mediante a
remessa da documentação via eletrônica por e-mail: licltacaopBdrao(a>qmal|.com, no prazo de 03(três)
lioras do encerramento da disputa, obrigando-se a encaminhar os originais correspondentes ou cópia
autenticada.no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis do encerramento do pregão, como condição
inclispensávei para a classificação.

CASO HAJA DESCLASSIFICAÇÃO, OS LICITANTES CONVOCADOS POSTERIORMENTE
DEVERÃO APRESENTAR TODA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EMITIDA ANTERIORMENTE E
VÃUDA Ã DATA DA UCITAÇÃO,SOB PENA DEINABILITAÇÃO.

A sessão do pregão eletrônico deverá ser interrompida, a fim de se aguardar o cumprimento dos prazos
assinalados, observando-se o disposto no item 5.14 deste edital.

.. A documentação a que se refere este item compreende os documentos de habilitação, a proposta6escrita
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de preços, a Declaração de Enquadramento (Lei n." 123/2006). a Declaração de Pleno Conhecimento,
esta conforme o modelo constante do Anexo Vil, o instrumento de procuração por instrumento

público ou particular ou carta de credenciamento conforme modelo do Anexo VI. servindo como
prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.

A proposta escrita deverá contemplar os respectivos valores readequados ao valor ofertado e
registrado de menor lance.

O prazo estabelecido neste edital poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante.
formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pela Pregoeira.

A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de

pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar n® 123/06 não Implica
a inabllltaçâo automática da llcitante. em face do disposto no art. 42 deste diploma, devendo ser realizada a
habilitação com ressalva de existência de restrição fiscal e diferindo-se a comprovação da regularidade na
forma deste edital.

Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Pregoeira poderá suspender o pregão e
estabelecer, imediatamente, um novo prazo de até 30 (trinta) minutos para o recebimento de novas
propostas.

A deciaração de vencedor do certame será previamente comunicada no sistema eietrônico.
Constatado que o proponente da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, o
licitante será declarado vencedor.

-• • Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no

prazc de até 10(dez) minutos, a intenção de recorrer da decisão da Pregoeira, observadas as seguintes
normas:

Deverá ser registrada a síntese das razões do recorrente em ata. sendo que a faita de manifestação
imediata e motivada importará na decadência do direito de recurso e. conseqüentemente, na adjudicação do
objeto da iicitaçâo ao licitante vencedor.

Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes. será concedido o prazo de 03 (três)
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, que deverá ser formulado em documento próprio no
sistema.elejrônlço, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões. se
puiserem,em Igual,prazo, cuja contagem terá inicio no primeiro dia útil subseqüente ao do término do prazo
dg.i.oçprrente.

O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pela Pregoeira no prazo de até 03(três) dias úteis.
A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03(três) dias úteis para decidir
o recurso.

O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis defPraveitamento.

Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiárias do

regime diferenciado da Lei Complementar n° 123/06. cuja habilitação foi procedida com a ressalva de
existência de restrição fiscal, deverá ser feita prova da efetiva regularização da documentação no prazo de

05
ícincS
dias^úteis. cujo
termo inicial corresponderá à data em que declarado o vencedor, prorrogável,
por
^
. e Lí.c- I ;
:i ■
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igual período, a critério da Administração Pública.

Nao restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declarada Inabilitada,sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.

A Pregoeira poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável, visando
obter preço menor.

Os atos essenciais do pregão eletrônico serão documentados no processo respectivo, com vistas à
aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação pertinente.

A Indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das Informações relativas à
sessão pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema,sem prejuízo das demais formas de
publicidade previstas na lei.

8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.

Caso tenha havido recursos, após decididos estes e constatada a regularidade dos atos procedimentais,

a autoridade superior adjudicará o objeto licitado, homologando,em seguida, o procedimento licitatório.
A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
9. DA HABILITAÇÃO

O licitante arrematante deverá comprovar a situação de regularidade, mediante a remessa da proposta e

documentação no prazo de até 03(três) horas via e-mail llcltacaopedrao@gmall.com e originais no prazo
máximo de até 02 (dois) dias úteis do encerramento do pregão, enviados pelo correio (comprovar
rastreamento)ou protocoladas na COPEL situada na Rua Renato Valverde,39. Centro, Pedrão-ba(Sala
de Licitações) CEP:48.140-000,como condição indispensável para sua classificação.
CASO HAJA DESCLASSIFICAÇÃO, OS LICITANTES CONVOCADOS POSTERIORMENTE

DEVERÃO APRESENTAR TODA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EMITIDA ANTERIORMENTE E
VaCÍdÀ À D^ LICITAÇÃO,SOB PENA DEINABILITAÇÃO.
Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou
por servidor da Copei, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficiai.
HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual:

b) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n°6.404/76 ou contrato social em
vigor e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

c) ihSQiiiçâOi dO/^aJtó..constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretona em
exercício.

8
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d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,quando a atividade assim o
exigir.

f) Cópia de RG ou documento equivalente do sócio administrador da empresa.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);

b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal(conjunta com a Divida ativa da União e INSS), Estadual
e Municipal da sede da llcitante;

G) Prova de regularidade com o Fundo do Garantia por Tempo de Serviço(FGTS), mediante a apresentação
de Certificado de Regularidade de Situaçâo/CRF:

d) Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas(CNDT),em conformidade com a Lei Federal n® 12.440/2011.

9.5.1 Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei

ou do próprio documento,será considerado o lapso de 30(trinta) dias entre a data de sua expedição
e a data para realização da licitação.

9.6 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida à data
do certame. Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com

data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação.
9.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.7.1 A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Atestado(s)fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de serviços com características
semelhantes às do objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo. Os atestados fornecidos por

pessoas jurídicas de direito privado deverão constar o papel timbrado da empresa emitente do atestado
:,rnmnanhado rior...mentQ«í ^»mnr»hatórins: extrato dO COntrátO ft/PU llPtílS flSCaíS. QuantO ao(s)
atestado(s) fornecido(s) por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos quando apresentados com
assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes
servidores não terem competência legal para atestarem recebimentos dos fornecimentos/serviços.
9.8 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

•àjbedarâção referente à habilitação(em atendimento ao inciso VII do art.4® da lei n® 10.520/2002)-Pleno
Conhecimento, conforme (Anexo VII).

itri:.t
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b)Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
cumprimento do disposto no inc. XXXili do art. 7® da Constituição Federal, conforme(Anexo VIII);
c)Declaração assinada pelo licitante ou representante iegal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade Integrante da
Administração Pública Municipal. Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme(Anexo IX):
d)Declaração para microempresas e empresas de pequeno porte(AnexoX)
e)Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato(Anexo XI):
..aiirf-Ho.

f) Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sedo do Licitante, em plena validade,
Quando o alvará não tiver data de validade, será necessário apresentar documentação comprobatória de
sua validade para fins de habilitação.

g) A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, o não cumprimento acarretará
inabilitação da licitante. salvo a possibilidade de aproveitamento dos atos do licitante.
Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente, numerados
seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.

A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a aplicação da penalidade prevista no
item 10.2.5 - Das PENALIDADES, deste edital.

Se a matriz participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em seu nome e de
acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitação, todos os documentos devem ser apresentados em
seu nome e de acordo com o seu CNPJ.(exceto aquelas certidões expedidas em nome da matriz que são
validas para as filiais)

Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante.

Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em originai ou cópias
autenticadas por tabelião ou por servidor da COPEL.

iHavendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado á microempresa e

ôWpresa de!pequeno porte que comprovar a sua condição para o caso. na fase de credenciamento, e. que
for declarado o vencedor do certame,o prazo de 03(três)dias úteis, prorrogáveis por igual período,a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, visando a sua
habilitação no certame.

A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação,sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n« 8.666.de 21 de junho de 1993.
e suas alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
£)cdBm:dè.classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10. DAS PENALIDADES

Comete infração administrativa nos termos da Lei n" 8.666. de 1993 e da Lei n» 10.520. de 2002. a
Contratada que:
10
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. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação:
• ensejar o retardamento da execução do objeto;
• fraudar na execução do contrato;

• comportar-se de modo inidôneo;
'• ■ corheler fraude fiscal;

o

não mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;

multa moratória de 0.3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida. até o limite de 30 (trinta) dias;

muita compensatória de 10%(dez por cento)sobre o vaior total do contrato, no caso de inexecuçâo
total do objeto;

em caso de inexecuçâo parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de PEDRÃO/BA. pelo prazo de até
dois anos;

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a propna
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

^ Tâmbóm ficam -sujeitas às penalidades do art. 87. III e IV da Lei n« 8.666. de 1993. as empresas ou
profissioáais.qufi:.

;

ísnharn sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação,

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n»
8.666. de 1993. e subsidiariamente a Lei n® 9.784. de 1999.

Aautoiidade sompetente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
vlo,io(rator..,o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio
da proporcionalidade.

Não será efetivado quaiquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da
multa devida.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
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impedindo que a Administração canceie esta Ata de Registro de Preços.

A competência para apuração de responsabiiidade e conseqüente aplicação das penas aqui previstas
são exclusivas do órgão gerenciador, saivo quanto a pena de declaração de inidoneldade. que compete ao
Prefeito.

Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48(quarenta e oito)

horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa ao FORNECEDOR,sob pena de muita.

O cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade
competente do órgão gerenciador.

11.IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

Decairá do direito de Impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal de

Pedríò.-aquete que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do
pregão, apontando as falhas e/ou irregularidade que o Licitante considere que o viciaram.

Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por escrito e endereçados
a PREGOEIRA.contendo as informações para contato(telefone,endereço eletrônico,contrato social ou

Instrumento equivalente acompanhado da procuração, quando necessário), sendo que. até dois dias
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na
forma eletrônica, utilizando-se do e-mail licitacaopedraQ@amail.com. até as 14h de cada dia útil.
ÊJrt /.agn Hfí mcshimfíntn via

am hnrárin físfranho ao funcionamfíntO Ofíffffl/ f/f! (fn/tffltfe

noln arompanliamflnto ffa linifanSo. os nrazO.S OStahfílfíCidOS nflifft ffffft/fgm. frfffnflCarag

^ rarrar no nrfmQiVo dia e

útil <:nbs,*nii(intes. ao maÍfi1ra<ÍQ Pfl fífírrft.«>fíftntfêfTf?ffl fffefrgíTfea.

Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo previsto no art. 41 da Lei 8.666/93.
Acolhida a impugnação. caso não haja alteração na proposta, poderá ser definida e publicada nova
data para a realização do certame.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira.
até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, protocolados no endereço

constante no preâmbulo ou por meio eletrônico via intemet. através do e-mail licitacaopedrao^qmail.com,
bBeÜéfciáô o"critério previsto no subitem 11.1.1 e 11.1.2.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão entranhados nos
autos do processo licitatório e estarão disponiveis para consulta por qualquer interessados.

Apresentação de impugnação. após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como
recurso, recebendo tratamento de ação administrativa calcada no direito de petição, interposta perante a
PREGOEIRA que encaminhará no prazo de 05(cinco) dias à autoridade competente para no prazo de 30
12
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(trinta) dias. do recebimento, proceder o julgamento.

Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de manifestação do llcitante ao final

de sessão pública,fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões,
aendo-lha concedido o prazo de 01 (um) dias útil para apresentar memoriais relacionados à Intenção
manifestada, ficando os demais licitantes desde iogo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias. que começarão a contar ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.

Prorroga-se o prazo para o oferecimento de memoriais e contrarrazões até o primeiro dia útil seguinte,
se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
Os memoriais serão dirigidos ao Secretário Municipal de Administração (autoridade superior), por
intermédio da PREGOEIRA, o qual poderá reconsiderar ou manter sua decisão, no prazo de 03(três) dias

üieis. encaminhando à autoridade superior, em qualquer caso, conjuntamente, o recurso e os autos para

decisão a ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contado do recebimento, sob pena de
responsabilidade.

A autoridade superior para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou
parcialmente, a decisão recorrida.

A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso;

O recurso contra decisão da PREGOEIRA não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

A adjudicação do objeto da licitação ao llcitante vencedor somente ocorrerá depois de decididos os
recursos.

As Impugnações e recursos devem seguir a Lei 13.979/2020

As impugnações e recursos deverão ser enviados através do correio eietrônico:
ilcitacoes@PEDRÃO.ba.gov.br ou protocoiados,na Comissão Permanente de Licitação,sito à Renato
Vaiverde, 39, Centro (Saia de Licitações), Pedrão-ba, CEP: 48.140-000, seja por via eietrônica ou

presencial no horário de expediente das07:00 às 14:00 horas,de segunda a sexta-feira,em dias úteis.
Maiores informações Tel.(OxxTS)3421-2324.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Após a homologação do resultado da licitação pela autoridade competente, a llcitante vencedora e as
licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço da vencedora serão convocadas
para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 02(dois) dias úteis.

A Ata de Registro de preços será assinada pela licitante vencedora,e pelas licitantes que concordarem
em executar o objeto da licitação pelo preço da vencedora e pela autoridade competente do órgão
gerenciador.

ir.vii:A.ücitanteí incluída na Ata de Registro de Preços, está obrigada a celebrar os instrumentos contratuais
-

13
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nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata, quando
convocado.

Será excluída da Ata de Registro de Preços a licitante que deixar de assiná-la no prazo fixado.
Quando a licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidos, é facultado à Administração, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas.
13. CONTRATAÇÃO

13.1. Homologada a licitação pela Autoridade Superior, o Órgão Participante poderá manifestar ao Órgão
Gerenciador a formalização da contratação, dentro do quantitativo previamente estabelecido.

O Órgão Gerenciador convocará o promitente fornecedor para retirar a Nota do Empenho ou
documento equivalente, no prazo máximo de 05(cinco) dias. contados a partir da data da convocação. Este

prazo poderá ser prorrogado uma vez. por igual período, quando solicitado pelo proponente fornecedor
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador.

A contratação de que trata o subitem 13.2. deverá ser efetuada com os fornecedores registrados por
intermédio de Nota de Empenho,bem como pela autorização de fornecimento ou por outro instrumento hábil,
em conformidade com o edital e com o art. 62 da Lei Federal 8.666/1993.

Para cada fornecimento será emitido uma Nota de Empenho ou documento equivalente.

:No éto-da retirada da Nota de Empenho ou documento equivalente, o promitente fornecedor deverá

spresenlar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu preposto
para íanto. em nome da empresa, quando for o caso.

O instrumento contratual decorrente do SRP deve ser assinado no prazo e validade da Ata de Registro
de preços.

Caberá aos órgãos participantes e não participantes a emissão de nota de empenho de despesa,
atendendo a normatização do órgão gerenciador.

Caberá aos titulares dos órgãos participantes e não participantes, a formalização do processo para
aquisição junto ao órgão gerenciador.

Havendo recusa do promitente fornecedor em atender a convocação no prazo mencionado no subitem
13.2.

É facultado ao Órgão Gerenciador convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,

para retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, ou. ainda, revogar a licitação. Contudo,antes de
tal convocação, deverão ser revalidadas as certidões de regularidade fiscal, que deverão atender as
exigências editaiicias.

A execução do objeto não poderá ser cedida,transferida ou subcontratada. no todo ou em parte,sem
a prévia e expressa anuência da Contratante.

Os instrumentos contratuais decorrentes do SRP podem ser alterados, observado o disposto no caput
do,art..6^
.IpfÇlsrÊ^,8.666/1993.
14
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14. DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade financeira da Administração, após a
protocollzação da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente, liquidada pela
Contabilidade e seja encaminhada à Secretaria de Administração e Finanças. Na data da apresentação da
fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da certidão negativa de débito com a

seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de regularidade com o FGTS, aiém das certidões de
regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena de não pagamento.
Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a

tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajuste de preço.

O descumprimento do subitem 14.1 deste edital poderá acarretar a rescisão do contrato, por
inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.
15 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
mensaimente, conforme fornecimento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto
licitado ou de acordo a cada compra de forma imediata.

Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da
fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a ser contratada.
O pagamento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
REVISÃO DE PREÇOS
deviC!

Òs preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados

no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador

promover as negociações junto aos fomecedores, observadas as disposições contidas na alínea d do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por movo superveniente,
o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.

Os fomecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fomecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
15
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observará a classificação originai.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

Convocaros demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
17. CANCELAMENTO

DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar superior ao preço
praticado no mercado;

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/1993 ou no art. 7 da
Lei Federal 10.520/2002.

DO REGISTRO DE PREÇO

O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 17.1 ou, ainda, na
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) Por motivo de interesse público;
b) A pedido do fornecedor.

O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador,
nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços.
18. INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais. custos e despesas que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
assim definido na Norma Tributária, neste caso, o PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERyiÇOcauvc.

\0 PROMITENTE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO deverá ter levado em conta, na

apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos
trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer

reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
16
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determinados pela autoridade competente.

Ficando comprovado depois do negócio reaiizado e antes da entrega do objeto que o PROMITENTE
FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO acresceu indevidamente a seus preços valores

correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a compra, tais valores serão imediatamente
excluídos, com a devolução ao MUNICÍPIO, do valor porventura.

19. - DA EXECUÇÃO/FICALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO:

a) O objeto deste edital será entregue no prazo de até 48(quarenta e oito) horas corridos após a solicitação
nos endereços informados pela secretaria soiicitante.

b) O objeto descrito neste editai deverá ser prestado no local indicado, após a emissão da ordem de
prestação de serviços respectiva.

o) Deverá a unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto
20. REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO

A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.

O MUNiCÍPiO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão.

Deverá, por outro lado. anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e
devidamente fundamentado.

Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente

licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratado.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

,í) - Os pír.oponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas.
A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a PREGOEIRA. se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela PREGOEIRA.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante.

d§p.4e que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização dA se^âo pyblica de Pregão.

As nprrnas.que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
É facultado a PREGOEIRA ou à autoridade superior:
17
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a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,em qualquer
fase do pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da
proposta;

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e
classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato
não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;

ç) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas
propostas:

A PREGOEiRA poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dostrabalhos.
Este Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora,farão parte integrante do instrumento de

contrato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado
em lance verbal; se houver.

Os vencedores terão o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o
instrumento de contrato ou retirar a nota de empenho junto à Prefeitura. A referida convocação será feita
através de envio de fax, ofício, ou e-mail.

Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato ou retirada

do empenho, ou venha recusar-se a celebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e
na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura Municipal de
PEDRÃO,o direito de,independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação ou convocar
os remanescentes;

Quaisquer informações e esciarecimentos reiativos a esta iicitação deverão ser enviados
àfràvès dò correio eletrônico: licitacaopedrao@amail.com ou protocolados, na Comissão

Pérrnàrienté de Licitação, sito à Renato Vaiverde, 39, Centro (Sala de Licitações), Pedrão-ba, CEP.
48.140-000,seja por via eletrônica ou presenciai nos horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas,
de segunda a sexta-feira,em dias úteis. Maiores informações Tei.(0xx75)3421-2324.
Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
saia de Licitação, situado na Renato Vaiverde, 39, Centro (Sala de Licitações), Pedrão-ba, CEP.
48.140-000, nos dias úteis, no horário das 08h às 14h.

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei 13.979/2020, Lei n®10.520,de
2002,do Decreto n® 5.450,de 2005,da Lei n®8.078,de1990.Código de Defesa do Consumidor.do Decreto
n®3.722,de 2001, dos Decretos n® 089/2020 da Lei Complementar n® 123, de 2006, e da Lei n® 8.666, de
1993^1 subsidiariamente.

Fica designado o foro da Cidade de Irara - Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer questões
judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
22- DOS ANEXOS

— Fazem parte deste Edital, como Anexos:

a)Termo de Referência -(ANEXO 1);
Io
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b) Modelo de proposta de preços -(ANEXO II);
c) Minuta da Ata de Registro de Preço -(ANEXO III);
d) Minuta da Ata do Contrato(ANEXO IV);
e)Modelo de Carta de Credenciamento(ANEXO V);

f) Declaração de atendimento às condições de habilitação(ANEXOVI);

0)Declaração do atendimento ao inciso XXXIII do artigo T» da Constituição Federal(ANEXO Vil);
h)Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer entidade
Integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta(ANEXO VI);
1) Modelo de declaração para microempresas e empresas de pequeno porte(ANEXO IX).
j) Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato(ANEXO X);

k) Declaração do licitante de que os dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais
profissionais não figuram empregados na gestão do município de PEDRÂO(ANEXO XI).

PEDRÃO/BA,09 de junho de 2020

Michele Evangelista dos Santos

Pregoeira Municipal
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PREGÃO ELETRÔNICO N» 010/2020-SRP
anexo I

TppMn nP PEFERÉMCIA

np PRPCOS PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS. EQUIPAMENTOS E EPIS

nP<i%fNÁDOS AO ENFREN%

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA

INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAViRUS. CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO-BA
DESCRIÇÃO DO OBJETO:
ANEXO I

2.

JUSTIFICATIVA:

Considerando a necessidade de prevenção e combate ao COVID-19 diante a pandemia enfrentada, se

faz necessário a aquisições materiais, equipamentos, insumos. e epi's para os profissionais de saúde, e
para execução das medidas de prevenção e enfrentamento do COVID-19.

O surto epidêmico de relevância mundiai, causado pelo COVID -19 exige do sistema de saúde
atualização dos seus materiais, equipamentos, insumos,e epi's, de forma a atender as normativas técnicas

seja no quantitativo a ser utilizado, no modelo ou tipo, sendo necessário procedimento licitatório exclusivo
para tal finalidade.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta dotação
orçamentária de acordo PRDC.
4. VIGÊNCIA CONTRATUAL:

A vigência deste Contrato será pelo prazo até 31 de dezembro de 2020, a partir da data de assinatura
da ATA de registro de preço.

5.

RECEBIMENTO DO BEM:

O fornecimento do material objeto deste processo deve ser entregue no prazo de até 48 (quarenta e
èito)*hõfed'òorrtdos após a solicitação no endereço informado pelo solicitante.

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho
ou Gocumeiito equivalente da unidade gestora da despesa.

Não poderão ser entregues produtos fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação
em vigor e com marca diferente da constante Contrato.

Os produtos serão recebidos e inspecionados por seus devidos responsáveis, nas seguintes condições:
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pelo(a) responsável

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
20
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com as ©specificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto, caso não haja qualquer manifestação da
CONTRATANTE, até o prazo finai do recebimento provisório.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as

especificações definidas no Contrato, ou, quantidades a menor ou a maior do que a solicitada.
A Nota Fiscal de fomecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento
indicadas no Contrato e na proposta da CONTRATADA.

A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,os produtos
em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto deste Contrato, no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da convocação, independente da aplicação
das penalidades previstas neste instrumento.

A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo
estabelecido no item 5.1., conforme cada caso.

A entrega deverá ser realizada por preposto da PROMiTENTE FORNECEDORA, devidamente
uniformizados e identificados.

6'-' ÔBRfGA^ÕES DA CONTRATADA:
6.1 A CONTRÁTADA se obriga a:

a) Disponibilizar o produto descrito no termo de referência, nos prazos, condições estabelecidas no
Contrato, no local e tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;

b) Assegurar a boa qualidade do produto e garantia correspondente,indicada pelo fabricante e pelo Código
de Defesa do Consumidor;

c) As providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida ou venha a incidir
sobre contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

d) Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital,

é)' Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE como também vedado qualquer subcontratação do objeto licitado;

f) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE,

g) Entregar o bem licitado nos prazos previstos na licitação;

h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

I) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo
a legisiação.em vigor quanto às obrigações assumidas no presente processo licitatòrio;
D 1 /NSõjuíilizar ieste contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
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bancários ou descontos de duplicatas.

k) Ficara© e cargo da CONTRATADA,todas ae despesas e custos decorrentes da execução do contrato,
bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e
indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
7

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a. Designar propostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto.
b. Efetuar nos prazos Indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;

c. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA,recusando-as quando inexatas e incorretas,

ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da novas faturas
corretas;

d. Notificar por escrito, à CONTRATADA,quando da aplicação de muitas previstas neste Contrato:
e. Declarar os materiais efetivamente recebidos.
8

DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade financeira da Administração, após a
protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente, liquidada peia
Contabiiidade e seja encaminhada à Diretoria Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Saúde.

Na dia da apresentação da fatura a CONTRATADA deverá estar de posse, em plena vigência, da certidão
negativa de débito com a seguridade social(OND), da ONDT e da certidão de reguiaridade com o FGTS,
além das certidões de regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena de não
pagamento.

Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação

da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção.
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentaçâo da fatura, devidamente
corrigida.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.

09.COND1ÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
mensalmente, conforme fornecimento, através de crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de

até 30 (trinta) dias. contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
CONTRATANTE o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.

Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
fterddação da&propostas. devendo ser desclassificar proponente que assim ofizer.

Ern A-iavendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da
22
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O pagamento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção dos erros e
Imperfeições porventura apresentados após a liberação.

ANEXO I
uw ■ c

ITEM
1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Avental hospitalar descartável, tipo cirúrgico,
material pclipropileno, tamanho único, gramatura

UNIDADE

QTD

Pacote

500

und.

150

mínima de 50 G/CM2, característica adicional

manga longa, punho elástico, esterilidade uso
único, pacote com 10.

2

Avental Cirúrgico SMS Estéril. Impermeável
Standard 40gm^ Tamanho único

3
4
5

6

Capuz de uso hospitalar para proteção
Cateter para oxigênio tipo óculos adulto
Càtètér para oxigênio tipo óculos infantil

Lençol de papel descartável 70cm x 50m 100%

und.

50

Und.

2500

und.

2500

Pacote

70

Celulose Cx c/10 Rolos
7
8
9
10

Luva Procedimento G com 100
Luva Procedimento M com 100
Luva Procedimento P com 100

Macacão com capuz, elástico no punho, capuz e
tornozelos, material 100% polietileno abertura

Caixa

400

Caixa

400

Caixa

300

und.

300

Caixa

350

frontal fechamento zíper

11

Mascara.antiaiérgica descartável tripla com
elástico

aplicação em cirurgia com 50
12

Mascara descartável PFF2(Eq. N95)

13

Pro pe: modelo com elástico.sem cor, em TNT,

1500
Pacote

100

tamanho único, tipo uso descartável, característica
adicional hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex
pacote com 50 UND

23
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Touca hospitalar, material não tecido 100%

MUMCIPiO

Pacote

250

Pacote

100

und.

20

und.

QTD.

polipropiieno, modelo com elástico em toda volta,

sem cor, gramatura mínima cerca de 30 G/M2,
tamanho único, tipo uso descartável,
característica adicional hipoaiergênica, atóxica,
inodora, unissex. Pacote com 100 unidades.

15

Touca hospitalar, material não tecido 100%

polipropiieno, modelo com elástico em toda volta,
sem cor, gramatura mínima cerca de 30 G/M2,
tamanho único, tipo uso descartável,
característica adicional hipoaiergênica, atóxica,
inodora, unissex. Pacote com 50 unidades.

16

Tubo de silicone referencia 203- 15 cm

LOTE 5

ITEM
'l

2

3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ambu. Silicone Adulto(Sistema de
j tremineração completo)
Ambu. Silicone Infantil (Sistema de
tremineração completo)
Frasco Umidificador para oxigênio

10
und.

10
und.

100
und.

250ml com ext mascara rosca de metal
4

Kit Mascara Venturi adulto

und.

15

5

Kit Mascara Venturi infantil

und.

15

6

Laringoscópio

und.

5

7

^Mascara de Oxigênio de Alta Concentração

20
und.

Ãdulto

1

®

Mascara de Oxigênio de Alta
Concentração Pediátrico

20
und.

und.

11

Mascara Laríngea de Silicone 2.5
Mascara Laríngea de Silicone 4.0
Mascara Laríngea de Silicone 5.0

12
13

9
10

und.

30

und.

30

Oximetro de pulso de dedo

und.

10

Termômetro Digitai de testa MC 720

und.

10

-W"^orpedQpara Oxigênio

çapaçicfade
"-"15

medicinai

por m3

Torpedo para Oxigênio medicinal capacidade 50
i litros por m3

16
17

30

Valvula reguladora com fiuxometro para cilindro
Óculos de proteção individual transpartente

5
und.
4

und.
und.

12

und.

150
2

...a
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18

Protetor Facial material acrílico incolor 250mm
ooroa plástico polieilteno

19

Capa de chuva confeccionada em polipropileno,
com capuz e mangas compridas,sem abertura

200

und.

100
und.

Tontal, com tamanho único.
20

200

Saco para coleta de cadaver, impermeável à

und.

prova cte vazamento e selado.

.—

LQTE3
ITEM

UND.

DESCRIÇÃO

100

Dispensar saboneteira para álcool gel
Dispenser saboneteira para sabonete liquido

1

QTD.

und

100
und

2

100

Dispenser para Papel Toalha Interfolha 2 Ou 3
Dobras Trilha. Características do dispensador

Dimensões (alt.xiarg.x prof.): 320 mm x 250mm x
130mm

Material:

Plástico

Polipropileno

e

Composto Aditivado. Cor: Branco. Abertura:
Sistema com chave (acompanha o produto).

1

Acompanha para instalação: 01 Jogo de bucha e

1

und
und

2000

4

parafuso.
Luva Borracha Amarela
Luva Borracha Azul

und

2000

5

3

10

BOTA DE SEGURANÇA numero 35- cano curto

solado antiderrapante , acompanha palmilha
muito

confortável,possui

bactericida,

impermeável,facilmente lavável- hidrorepeiente,
resistente a óleo,durável e resistente— aprovado
6

pelo ministério do trabalho

und

10

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 36 - cano
curto solado antiderrapante , acompanha

palmilha muito confortável,possui bactericida, impermeável,facilmente lavável — hidrorepeiente,
resistente a óleo,durável e resistente- aprovado
7

pelo ministério do trabalho

und

10

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 37 - cano
curto solado antiderrapante , acompanha

palmilha muito confortável,possui bactericida, impermeável,facilmente lavável- hidrorepeiente,
rjqsiste.Qteca.óleo,durável e resistente— aprovado
8

pelo ministério do trabalho

und

10

30TA DE SEGURANÇA NUMERO 38 - cano
1 curto solado antiderrapante , acompanha

palmilha muito confortável,possui bactericida, impermeável,facilmente lavável — hidrorepeiente,
resistente a óleo,durável e resistente— aprovado
9

oelo ministério do trabalho

und
25
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10

BOTA DE SEGURANÇA NÚMERO 39 cano curto
solado antiderrapante , acompanha palmilha
muito

confortável,possui

bactericida,

impermeável,facilmente lavável - hidrorepelente,
resistente a óleo,durável e resistente- aprovado
und

pèlò ministério do trabalho

10

bota DE SEGURANÇA NUMERO 40 - cano
curto solado antiderrapante , acompanha

!

palmilha muito confortável,possui bactericida, impermeável,facilmente lavável- hidrorepelente,
resistente a óleo,durável e resistente- aprovado
und

neln minktário do trabalho

11

L nTP A

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM

2

LCITF

DESCRIÇÃO
Teste Rápido Covid19 com 25

LOTE 6
ITEM
1

500

Galão

R

ITEM
1

2000

Litro

Álcool Etílico 70% 1 Litro
Álcool Gel 70% 5 Litro

1

QTD.

UND.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ATOMIZADOR COSTAL motorizado Motor:

UND.

QTD.

UND

1000

UND.
UND.

QTD.
5

Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar, a gasolina,

^Cilihdrãda: 42,7cc, Capacidade tq. gasolina: 1L,
'Çàpacídáde tq. químico: 14L
Vazão max. do produto químico: 2,3L/min. /
6Kg/min.
Alcance max.: 12m

Peso aprox. seco: 10,5Kg Acompanha o equip.:
Kit para aplicação de pó, kit de ferramentas

26
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MODELO DE PROPOSTA
ANgXO II

Prefeitura Municipal de Pedrão - Bahia At.:
Pregoeira Municipal

Pregão Eletrônico SRP n®
Sra. Pregoeira,

Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa
situada na

CNPJ n®

vem apresentar a sua Proposta de Preço para o

REGISTRO DE PREÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E

EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, CONFORME A
NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO-BA conforme
detalhamento nos quadros a seguir:

LOTE1

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Avental hospitalar descartável, tipo cirúrgico,
material polipropileno, tamanho único, gramatura

UNIDADE

QTD

Pacote

500

und.

150

und.

50

Und.

2500

und.

2500

Pacote

70

Caixa

400

Caixa

400

Caixa

300

mínima de 50 G/CM2, característica adicional

manga longa, punho elástico, esterilidade uso
único, pacote com 10.

2

Avental Cirúrgico SMS Estéril. Impermeável
Standard 40gm^ Tamanho único
v5 .OU

..

■

5

Capuz.de USO:hospitalar para proteção
Cateter para oxigênio tipo óculos adulto
Cateter para oxigênio tipo óculos infantil

6

Lençol de papel descartável 70cm x 50m 100%

3

í

£.

4

Celulose Cx c/10 Rolos
7
8

9

Luva Procedimento G com 100
Luva Procedimento M com 100
Luva Procedimento P com 100

27
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Macacão com capuz, elástico no punho, capuz e
tornozelos, material 100% polietileno abertura

MUMCIPIO

und.

300

Caixa

350

frontal fechamento zíper

Mascara antialérgica descartável tripla com

11

elástico

aplicação em cirurgia com 50
12
13

1500

Mascara descartável PFF2(Eq. N95)

Pro pe: modelo com elástico,sem cor. em TNT,

Pacote

100

Pacote

250

Pacote

100

tamanho único, tipo uso descartável, característica
adicional hipoaiergênica, atóxica, inodora, unissex
pacote com 50 UND

Touca hospitalar, material não tecido 100%

; 14
j

polipropileno, modeio com eiástico em toda volta,

i

sem cor, gramatura mínima cerca de 30 G/M2,

t

tamanho único, tipo uso descartável,
característica adicionai hipoaiergênica, atóxica,
inodora, unissex. Pacote com 100 unidades.

Touca hospitaiar, material não tecido 100%

15

polipropileno, modeio com eiástico em toda volta,

'sem cor, gramatura mínima cerca de 30 G/M2,
tarnanho úníco, tipo uso descartável,
; característica adicionai hipoaiergênica, atóxica,
inodora, unissex. Pacote com 50 unidades.
Tubo de silicone referencia 203- 15 cm

16

und.

20

und.

QTD.

LOTE 9

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM

Ambu. Silicone Adulto (Sistema de

1

itre0ljneraçãQ,completo)

10
und.

10

....

2

Arnbü. Silicone Infantil (Sistema de
tremineração completo)

und.

3

Frasco Umidificador para oxigênio
250ml com ext mascara rosca de metal

und.

4

Kit Mascara Venturi adulto

und.

15

5

Kit Mascara Venturi infantil

und.

15

6

Laringoscópio

und.

5

7

Mascara de Oxigênio de Alta Concentração

und.

^AÜüitb' ■

100

20

"

r

——
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M^PEDRÃO
por «mm «orna

20

! 8" 1 Mascará;de Oxigênio de Alta
í

i

'

9
10
11
12
13
14

15

und.

! Concentração Pediátrico

und.

i Mascara Larlngea de Silicone 2.5
Mascara Larlngea de Silicone 4.0
Mascara Larlngea de Silicone 5.0
Oximetro de pulso de dedo

und.

und.
und.
und.

Termômetro Digital de testa MC 720
Torpedo para Oxigênio medicinal
capacidade 5 litros por m3

30
30

30
10
10
5

und.

Torpedo para Oxigênio medicinal capacidade 50

4

und.

litros por m3

Protetor Facial material acrílico incolor 250mm

18

Valvula reguladora com fluxometro para cilindro
Óculos de proteção individual transpartente

17

16

und.
und.

12
150

200

und.

coroa plástico polieilteno
19

Capa de chuva confeccionada em polipropileno,
com capuz e mangas compridas, sem abertura

100
und.

frontal, com tamanho único.
20

200

Saco para coleta de cadaver, impermeável à

und.

prova de vazamento e selado.
1

. h. .

LOTE 3
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DESCRIÇÃO

•TEWI

UND.

QTD.

100

Dispenser saboneteira para álcool gel
Dispenser saboneteira para sabonete liquido

1

und

100
und

2

100

Dispenser para Papel Toalha Interfolha 2 Ou 3
Dobras Trilha. Características do dispensador

Dimensões (alLxIarg.x prof.): 320 mm x 250mm x
130mm

Material:

Plástico

Polipropileno

e

Composto Aditivado. Cor: Branco. Abertura:
Sistema com chave (acompanha o produto).
Acompanha para instalação: 01 Jogo de bucha e

1

I;
1

t

!

Luva Borracha Azul

5

parafuso.
Luva Borracha Amarela

4

3

und
und
und

muito

confortável,possui

2000
2000
10

BOTA DE SEGURANÇA numero 35- cano curto
solado antiderrapante , acompanha palmilha
bactericida,

impermeável,facilmente lavável — hidrorepelente,
resistente a óleo,durável e resistente— aprovado
und

pelo ministério do trabalho

R

10

BOTA,DE segurança NUMERO 36 - cano
Çurtò âóiádo antiderrapante , acompanha

palmilha muito confortável,possui bactericida, 1

1 impermeável,facilmente lavável - hidrorepelente

7

1

i

und
TO

r-

2y

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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V/f

resistente a óleo,durável e resistente- aprovado
peio ministério do trabalho
10

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 37 - cano
curto solado antiderrapante , acompanha

palmilha muito confortávei,possui bactericida, impermeável,facilmente lavável- hidrorepelente,
resistente a óleo,durável e resistente- aprovado
und

béio ministério do trabalho

8

10

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 38 - cano
curto solado antiderrapante , acompanha

I

palmilha muito confortávei,possui bactericida, impermeável,facilmente lavável — hidrorepelente,
resistente a óleo,durável e resistente- aprovado
9

und

pelo ministério do trabalho

10

BOTA DE SEGURANÇA NUMERO 39 cano curto
solado antiderrapante , acompanha palmilha
muito
confortávei,possui
bactericida,

impermeável,facilmente lavável - hidrorepelente,
resistente a òleo,durávei e resistente- aprovado
10

und

pelo ministério do trabalho

jBOTA DE SEGURANÇA NUMERO 40 - cano
ccirto

solado

antiderrapante

10

, acompanha

palmilha muito confortável,possui bactericida, impermeável,facilmente lavável - hidrorepelente,
resistente a óleo,durável e resistente— aprovado
11

und

peio ministério do trabalho

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ITEM
1

Álcool Etílico 70% 1 Litro

2

Âlcóol "Gel 70% 5 Litro

QTD.

UND.

2000

Litro

500

Galão

1 C.

ITEM
1

DESCRIÇÃO
Teste Rápido CovidIS com 25

UND.

QTD.

UND

1000

LOTE 6

I ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UND.

QTD.
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ATOMIZADOR COSTAL motorizado Motor:
Monocilíndrico, 2T, refrigerado a ar, a gasolina,

UND.

Cülndrada: 42,7cc, Capacidade tq. gasolina: 1L,
Capacidade tq. químico: 14L
Vazão max. do produto químico: 2,3L/min. /
6Kg/min.
Alcance max.: 12m

Peso aprox. seco: 10,5Kg Acompanha o equip.:
Kit para aplicação de pó, kit de ferramentas

O valor global da Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de xxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias.

Prazo de execução: 31 de dezembro de 2020
Atenciosamente,

Carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal
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ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.® ***I2Ü20

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.®-**/2020- COPEL

O MUNICÍPIO DE PEDRÃO,Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Renato Valverdo, n®
39, Centro, Pedrão-ba, CEP: 48.140-000, inscrito no CNPJ sob número 13.648.480/0001-43, neste ato

representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob n® 11.774.420/0001-41. neste
ato representado pelo xxxxxxxxx, o Sr. xxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE,e a
, inscrito

no

CNPJ

sob

n®

situada

, neste ato representada por

à
•

ooravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR,formalizam o presente Ata de Registro de Preços

(ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N®
. oriundo do
processo administrativo N®
. a qual se constitui em documento vinculativo e obrigaciona! às
partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei n® 8.666/93, segundo as cláusulas e condições a seguir.
1) OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS, PARA O
FORNECIMENTO-DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO
CÒRONAVÍRUS, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
PEDRÃO-BA,nos termos da proposta.
Discriminação do objeto:

Fomecedor(Razão Social, CNPJ,endereço, contatos, representantes)
NOME
ITENS

P/V)RONIZADO/DESCRiÇÃO

UND

MARCA

QUANT.

VLR.UNÍT

TOTAL

~Õs preços constantes da proposta feita pelo PROMITENTE FORNECEDOR ficam registrados neste
instrumento, vincuianclo tpda e qualquer futura contratação entre Município e o Promitente Fornecedor.
A exrstrncia de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a contratar, podendo.
Inclusive, realizar nova licitação, sendo assegurada ao Fornecedor aqui registrado a preferência em
igualdade de condições.

2. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
32
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A validade do registro de preços será de até SI de dezembro de 2020 contados a partir da data da assinatura da
Ata de Registro de Preços.
3. órgAos participantes

Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional. fundos

especiais e demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal, que participaram dos
procedimentos Iniciais do Sistema de Registro de preços elencados no preâmbulo desta Ata de Registro de
Preços a integrarão.

Os órgãos participantes deverão:

a) Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador a fim de obter a indicação do fornecedor, dos
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados;

b) Manifestar,formalmente, para o órgão gerenciador o interesse em celebrar ocontrato.

c) Transferir os recursos financeiros para o órgão gerenciador, referentes ao quantitativo solicitado.
4. UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

Os órgãos ou entidades da Administração Púbiica Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos
especiais e demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal, que não participaram dos
procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos do Decreto Municipal n" 014/2018. poderão
solicitar manifestação ao órgão Gerenciador quanto a possibilidade de adesão.

O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser dirigido por escrito ao órgão
gerenciador da Ata, que se manifestará sobre a possibilidade de adesão.
O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços deverá se manifestar acerca do interesse em

fornébér pára ò órgão não participante, desde que não fiquem prejudicadas as obrigações presentes e
futuras resultantes da ata, assumidas com órgão gerenciador e órgãos participantes.

As aquisições ou contratações por órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de
Registro de Preços.

O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quintuplo do quantitativo inicialmente
registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a primeira
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

''Còmpeè àoóitão hão pa

os atos relativos à exigência do cumprimento pelo fornecedor das

obrigações assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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5. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

a. Designar propostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
b. Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;

c. verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA,recusando-as quando inexatas e incorretas,

ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da novas faturas
corretas;

d. Notificar por escrito, à CONTRATADA,quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e. Declarar os materiais/serviços efetivamente recebidos/realizados.
6. OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR

I

a. disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, nos prazos,condições estabelecidas
no Gditai Pregão Eletrônico n°
e Ata de Registro de Preços n°
,no local e tempo requeridos,
mediante requisições do preposto autorizado;

b. assegurar a boa qualidade do produto e garantia correspondente, indicada pelo fabricante e pelo Código
de Defesa do Consumidor;

c. as providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida ou venha a incidir sobre
contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

d. assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumpriTOento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital,
B. nàb transferir ooceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

f. não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

g. entregar o bem licitado nos prazos previstos no edital de licitação;

h. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i. apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
iegisiação ení vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação;

j. não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ficarão a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da

execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais
custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.

6.2 Quando da assinatura desta Ata de Registro de Preços o promitente fornecedor rigVSrá
34
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7. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador

promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado por movo superveniente, o

órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.

Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado
observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Revogar a Ata de Registro de Preços na ocorrência do disposto no art. 19 do Decreto Municipal n®
4.269/2015.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma financeiro.
Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse,em plena vigência, da ORF de FGTS,
da ÇNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta da Divida Ativa da
União e INSS)e municipal, sob pena de não pagamento.

O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
mensalmente, conforme fornecimento, exclusivamente através de crédito em conta especificada pelo

credor no prazo de até 30(trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de
atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
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Na ocorrôncia de noceeeldado de providôncias complementares por parto do FORNECEDOR,o decurso

do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estasforem
cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo FORNECEDOR,
através de Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos na

sua proposta, após assinatura do contrato ou por outros instrumentos equivalentes, nas formas previstas no
art. 62 da Lei 8.666/93 e recebimento da Nota de Empenho.

A entrega do material, por parte do FORNECEDOR, para uma determinada unidade, não poderá ser
recusada em razão de débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de sanções previstas
em lei.

9. RECEBIMENTO DO BEM:

O fornecimento do material objeto deste processo deve ser entregue no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas corridos após a solicitação no endereço informado pelo solicitante.

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho
ou documento equivalente da unidade gestora da despesa.

Não poderão ser entregues produtos fora das especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação
em vigor e com marca diferente da constante Contrato.

Os produtos serão recebidos e inspecionados por seus devidos responsáveis, nas seguintes condições:
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 24(vinte e quatro) horas, pelo(a) responsável

peio acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto, caso não haja qualquer manifestação da
CONTRATANTE,até o prazo final do recebimento provisório.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execução, quanto á qualidade, correção e segurança do objeto contratado.

Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as

especificações definidas no Contrato, ou, quantidades a menor ou a maior do que a solicitada.
Á Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento
indicadas no Contrato e na proposta da CONTRATADA.

A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,os produtos

em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto deste Contrato, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da convocação, independente da aplicação
das penalidades previstas neste instrumento.

A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo
estab§lecidCLnoitem 9.1., conforme cada caso.

A eptcega deverá^er realizada por preposto da PROMITENTE FORNECEDORA,devidamente
unitormizados e identificados.
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10. PENALIDADES

Comete infração administrativa nos termos da Lei n® 8.666. de 1993 e da Lei n® 10.520, de 2002. a
Contratada que:

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
fraudar ha execução do contrato;

comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal;

não mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;

muita moratória de 0.3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida. até o limite de 30 (trinta) dias;

muita compensatória de 10%(dez por cento)sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuçâo
total"do objeto;

em caso de inexecuçâo parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de PEDRAO/BA. pelo prazo de até
dois anos;

declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos.causados;

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87. III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurarei).contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
â.Q66^-de.19S3. e subsidiariamente a Lei n° 9.784. de 1999.

A sjtoridadG competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
dc infrator, o caráter educativo da pena. bem como o dano causado à Administração, observado o principio
37

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ECUTUPXJ47145H/UZETZBW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS - 31/08/2020 17:09:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff267ce0-7951-4ac3-bc2b-f8ee41865f58

Pedrão

lAUNICIPIO

18 de Junho de 2020
39-Ano VIII-N" 1857

Diário Oficiai do

Padrão

município

da proporcionalidade.

Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da
multa devida.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração cancele esta Ata de Registro de Preços.

A competência para apuração de responsabilidade e conseqüente aplicação das penas aqui previstas
são exclusivas do órgão gerenciador, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete ao
Prefeito.

Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48(quarenta e oito)
horas, após conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa ao FORNECEDOR,sob pena de multa.

O cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade
competente do órgão gerenciador.
11. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tomar superior ao preço
praticado no mercado;

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/1993 ou no art. 7

da Lej,Federal 10.520/2002.
12. DO REGISTRO DE PREÇO

O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 11.1 ou, ainda, na
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovados e justificados;
a) por motivo de interesse público;
b) a pedido do fornecedor.

O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador,
nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços.

\k bféPÒSlçÒES FINAIS
Fica eleito o foro da Cidade de Irara, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões

decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
PEDRÃO

de

de
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MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, MUNICÍPIO DE PEDRÃO, O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E, DO OUTRO,

O MUNICÍPIO DE PEDRÃO,Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Renato Valverde, n

39, Centro, Pedrão-ba, CEP: 48.140-000, inscrito no CNPJ sob número 13.648.480/0001-43., neste ato
representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,inscrito no CNPJ sob n® 11.774.420/0001-41, neste
ato representado pelo xxxxxxxxx, o Sr. xxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e a
empresa

, inscrito no CNPJ sob n®

situada à

neste ato representada oor

>

doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento/Prestação de

Serviços, na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no processo administrativo n°
, regendo-se pela Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n® 4.595/2017
e 4.269/2015, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n® 8.666/93, as quais as partes se
sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato é a REGISTRO DE PREÇOS, PARA O FORNECIMENTO DE
INSUMOS, EQUIPAMENTOS E EPIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS,
CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO-BA,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:

Fornecedor(Razão Social, CNPJ,endereço,contatos, representantes)

ITCMC1j padronizado/descrição
nome
1 lltNS

UNO

marca

QUANT.

VLR.UNIT

TOTAL

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e

dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25®/o
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo
celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1. ° e 2.® do art. 65 da Lei 8.666/93.
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ri ÁíiStJLA SFftlIMDA ^ VlfiÉNCIA

2.1. Este Contrato terá vigência pelo prazo de 31 de dezembro de 2020,a partir da data de assinatura,
prorrogáveis nos termos do art. 57, §1®, da Lei 8.666/93.
ri AuSULA TPPrglRA -PAS OBt^f^AÇftPS DA CONTRATADA
3.1.- A CONTRATADA se obriga a:

a. disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, nos prazos, condições
estabelecidas no editai Pregão Eletrônico n®

e Ata de Registro de Preços n®

/2020, no local e

tempo requeridos, mediante requisições do preposto autorizado;

b. assegurar a boa qualidade do produto e garantia correspondente,Indicada pelo fabricante e pelo Código
de Defesa do Consumidor;

c. as providências e despesas relativas ao pagamento de qualquer tributo que incida ou venha a incidir
sobre contrato serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

d. assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por
descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
e. não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

f. .não caücionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da
CONTRATANTE;

g. entregar o bem licitado nos prazos previstos no edital de licitação;

h. manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

I. apresentar durante a execução do contrato,se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação;

j. não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ficarão a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da

execução do contrato, bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais
custos diretos e indiretos, necessários à execução do objeto desta Licitação.
HLÁUSULA QUARTA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1.- O CONTRATANTE se obriga a;

a. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
40
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b. Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;

c. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA,recusando-as quando Inexatas e incorretas,

ficando, nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação da novas faturas
corretas;

d. Notificar por escrito, à CONTRATADA,quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
e. Declarar os materiais/serviços efetivamente recebidos/realizados.
r.l ÁIISULA QUINTA -DO PAGAMENTO

5.1.- O valor do presente contrato é de R$.
da licitação Pregão Eletrônico n"

X

J, constante da proposta integrante

_SRP. aceito pela CONTRATANTE, entendido este como

preço justo e suficiente para a total prestação de serviços de fornecimento, objeto deste Instrumento.

- Òs pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de
pagamento financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em
plena vigência, da CND de INSS, da CRF de FGTS,da CNDT e das certidões de regularidade com as
fazendas estadual,federal e municipal,sob pena de não pagamento.

O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
mensalmente,conforme fornecimento, no prazo de até 30(trinta) dias. contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento parcial/definitivo do objeto licitado.
- Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a

ci-amitação-da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua
oorreção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.

- Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito a reajuste de preço.
ri Állfilll A SFYTA- REAJUSTF F AITERACQES

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

6.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano. aplicando-se o índice setorial compatível
exclusivamente para as obrigações Iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Eventuais alterações contratuais reger-se-âo pela disciplina do art.65 da Lei n® 8.666. de 1993.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25®/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

rarnii
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As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento)do valor Inicial atualizado do contrato.
ri ÁIISULA siStima -PA CFSS&O TRANSFgRiNCIA Oll SUBCONTRATACÃQ

7.1.-o presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no todo ou
em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE,sob pena de Imediata caducidade.
CLÁUSULA OITAVA - DOR PRAZOS. ENTREGA E RECEBIMENTO

8.1,0 objeto deste edital será entregue, mediante autorização da respectiva Secretaria sollcitante.

O objeto descrito neste edital deverá ser prestado no local Indicado, após a emissão da ordem de
prestação de serviços respectiva.

Deverá a unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto
O fornecimento do material objeto deste processo deve ser entregue no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas corridos após a solicitação no endereço Informado pelo solicltante.

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da Nota de Empenho
ou documento equivalente da unidade gestora da despesa.

Não poderão ser entregues produtos fora das especificações,sem rotulagem que obedeça a legislação
em vigor e com marca diferente da constante Contrato.

• Os produtos serão recebidos e Inspecionados por seus devidos responsáveis, nas seguintes
condições;

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pe!o(a) responsável

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto, caso não haja qualquer manifestação da
CONTRATANTE,até o prazo final do recebimento provisório.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.
CNâo.será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as

c^specificações definidas no Contrato, ou, quantidades a menor ou a maior do que a solicitada.
A Nota Fiscal de fomecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento
indicadas no Contrato e na proposta da CONTRATADA.

A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os

produtos em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto deste
Contrato, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da convocação. Independente da
aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo
estabelecida no;ltem 8.4, conforme cada caso.
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Quinta-feira
18 de Junho de 2020

Quinta-feira

Diário Oficial do

Pedrão

A entrega deverá ser realizada por preposto da PROMITBNTE FORNECEDORA, devidamente
uniformizados e identificados.
r.i Ausula nona - alocação DF RECURSOS

9.1._ As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:

Órgão:
Elemento do despesa:

Projeto Atividade:
rj Ausula ofcima - da rescisão CONTRATUAL

10.1.- Este contrato poderá ser rescindido unilateraimente peio CONTRATANTE,respeitado o devido

processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses.
a) inadimpiemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
b) Atraso no cumprimento das "ordens de serviços";

c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;

d) Falência,liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
e) Cessão totai ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização
do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito,
apenas, ao pagamento, dos serviços efetivamente prestados e aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de

aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados
nos arts. 78 e 80 da lei n.® 8.666/93, alterada pela lei n.® 8.883/94.
r.i ÁLISULA nFníMA PRIMFIPA - nAS penalidades

' - Cõhiétéínfração administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520, de 2002, a
Contratada que;

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto:
fraudar na execução do contrato;

comportar-se de modo inidõneo;
cometer fraude fiscal;

não mantiver a proposta.

A' Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejulzo^á résjjònsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

... . advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
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município

18 de Junho de 2020
45-Ano VIU-NM 857

Diário Oficial do

Quinta-feira

município

para a Contratante;

muita moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

multa compensatória de 10%(dez por cento)sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuçâo
total do objeto;

em caso de inexecuçâo parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,será
aplicada de forma proporcionai à obrigação inadimplida;

suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de PEDRÂO/BA, pelo prazo de até
dois anos;

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados;

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

A aplicação de qualquer das penalidades previstas reaiizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
8.666, de 1993,e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.

Não será efetivado qualquer pagamento ao FORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da
multa devida.

A muita poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da
Infração cometida pelo FORNECEDOR e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração cancele esta Ata de Registro de Preços.

A competência para apuração de responsabilidade e conseqüente aplicação das penas aqui previstas
são exclusivas do órgão gerenciador, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que compete ao
PrefeitQc .nw...: j.

, . ; ps daaosL,e;prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48(quarenta e oito)
i-.orc.s, apôs. conclusão de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa ao FORNECEDOR,sob pena de multa.

O cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade
44
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Pedrão

18 de Junho de 2020
46 - Ano VIII - N° 1857

Diário Oficial do

município

Quinta-feira
18 de Junho de 2020
47-Ano VIU-N" 1857

competente do órgão gerenciador.
r.l ÃUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1 O presente Contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial até o quinto dia útil ao mês
súbáeqüehte ao da assinatura.

ri Àll.citil A DPniMA TERCEIRA - DO FQRQ

13,1 As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Irara, Estado da
Bahia, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim,justos e acordados, assinam o presente em 04(quatro) vias de iguais teor e forma
para uma só finalidade, afim de que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
Pedrão,

de de 2020

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAI:
CPF:
TESTEMUNHA2:

CPF;

:0..v;^aY.
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Pedrão

Diário Oficial do

Padrão

município

Pregão Eletrônico n**.

-SRP

ANEXO Vi

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

_SRP

objeto do Pregão Eletrônico n'

ASSUNTO:.

Designação de Representante

portador(a)da Carteira de

Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)

identidade n®

, e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n®

, a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Pedrâo, na
modalidade de Pregão Eletrônico n®
-SRP, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL.

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa^
. bem
como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os demais atos inerentes
ao certame.

de

de 2020.

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÂRIO
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Quinta-feira
18 de Junho de 2020
48-AnoVm-NM857

Diário Oficial do

Pedrão

Pregão Eletrônico n**.
AMPXQ VII

(modelo)

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO(EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART.4° DA
LEI N° 10.520/2002)- PLENO CONHECIMENTO

inscrita

empresa

no

CNPJ

sob

o

DECLARA, que cumpre

, sediada.

pienamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso Vil, do artigo
4^ da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Eletrônico n®

^-SRP, estando

ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

, em_

de_

de 2020.

Assinatura do Representante Legal.
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Quinta-feira
18 de Junho de 2020
49-Ano Vi»-N" 1867

Diário Oficial do

município

Padrão

Pregão Eletrônico n®,

^-SRP

AMPXOViii

(modelo)

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART.7® DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n®
9.854/99,que não empregamos menor de 18(dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não empregamos menor de 12(doze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14(quatorze)anos, na condição de aprendiz().

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

de

de

Local e data

Licitante interessado
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Quinta-feira
18 de Junho de 2020
5Q-HAn&AAIUj>tM857-

Quinta>felra

Diário Oficial do

MUiBCiPiO

18 de Junho de 2020
51 - Ano VIII-N" 1857

Pregão Eletrônico n"
ANEXO IX

(modelo)

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU
IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de íícitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer
entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

.. de.

de

Local e Data

Licitante Interessado
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Pedrâo

Diário Oficial do

I

Pedrão

mumcipio

52-Ano Vil!-N° 1857

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(modelo)

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

À

PREFEITURA DE Pedrão - BAHIA

REF.Pregão Eletrônico n**.

SRP

com sede na

A empresa.

n°

C.N.P.J. n°

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código

Penal, que se enquadra na situação de

(microempresa ou empresa

de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e que inexistem fatos supervenientes
que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

.í^or ser expressão da verdade,firmamos a presente.

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Local e data

50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ECLITUPXJ47145H/UZETZBW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
Pür ser expressa.

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS - 31/08/2020 17:09:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff267ce0-7951-4ac3-bc2b-f8ee41865f58

Quinta-feira
18 de Junho de 2020

Quinta-feira

Diário Oficial do

Pedrão

Pregão Eletrônico n*

-SRP

ANEXO Xi

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E
CONTRATO

Dados da empresa
Nome;

CNPJ:

Endereço:
Telefone;

E-maii:

Dados do representante para assinatura do contrato

Nome:

Qualificação:
CPF:

RG:
Vinculo:

Endereço:
E-mail:

Telefone:

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Local e data
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MUKICIPIO

18 de Junho de 2020
53-Ano Vil)-N" 1857

Diário Oficiai do

Pedrão

Pregão Eletrônico n*"

MUMCIPIO

-SRP

ANFXQ XII

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE OS DIRIGENTES, GERENTES, SÓCIOS,
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS NÃO FIGURAM EMPREGADOS
NA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO
PEDRÃO, xxxx de xxxx de 2020

Prefeitura Municipal de PEDRÃO - Bahia
At.: COPEL

PREGÃO ELETRÔNICO n°

- SRP

Declaro que entre meus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais

profissionais não figuram empregados na gestão do Município de PEDRÃO.

.. de.

de

Local e Data

1 i\'.'

Licitante Interessado
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TELAS BANCO DO BRASIL

LICITAÇÃO CADASTRADA
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^Trabalhando por nossa gente

www.licltacoes-e.com.br
29/07/2020
município DH PHDRAO

UOR Wíl município de PEDRAO - Fim controlo: 03rtl2/2021
8pok> pnygoôiro - Ftw fOproiootOÇAoi 03^)2/2025

Atandimento ISAC BB / Ouvtóorta

Sala de disputa

Criar licitação i Pesquisa avançada ; Suas licitações

Banco do Preços

Ajuda

Sair

município de PEDRAO
Licitações
Licitação [n"820586]
Opções

Cliente

município de PEDRAO /(2) MUNICÍPIO DE PEDRAO

Pregoeiro

MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS

Resumo da licitação

REGISTRO DE PREÇOS.PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS.EQUIPAMENTOS E EPIS

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECO^ENTE DO
CORONAViRUS,CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRAO-BA
010/2020

Processo

125/2020

Edital

Pregão

Tipo

Menor preço

ModalidadeAlpo

Participação do fornecedor

Ampla

Prazo para impugnação até

2 dia(s)

Situação da liciteção

Homologada ^

Data de publicação

18/06/2020

23/06/2020-06:00

Limite acolhimento de propostas

25/06/2020-10:00

Inicio acolhimento de propostas

25/06/2020-10:00

Data e a hora da disputa

25/06/2020-11:00

Abertura das propostas

Idioma da licitação

Português

Moeda da licitação

(RS)Real

Abrangência da disputa

Nacional

Moeda da proposta

Moeda da licitação

Forma de condução

Eletrônico

Equalização ICMS

Não

Tipo de encerramento da disputa

Prorrogação Automática

(u(ll«Op00002jttQp-fl4, 2020-07-101íi <6. Wod Jul 29 li 31 37 BRT 2020

https://www.iicitacoes-e.com.br/aop/consuitar-detalhes-iicitacao.aop
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