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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 015/2020
PREGÃO ELETRONICO: N° 007/2020/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0768/2020
Pelo presente instrumento de um lado o MUNICÍPIO DE ARACI ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa
Senhora da Conceição, n°04, centro — Araci — BA, inscrito no CNPJ n°14.232.086/0001-92, neste ato representado
pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da Silva Neto, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°
0939915332, inscrito no CPF sob o n° 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro,
Araci — Ba — CEP 48.760.000, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob n° 09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro n° 168, centro . Araci — BA, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Ana Ofélia Matos Marques, brasileira, Solteira, portadora
da cédula de identidade n° 0381948722SSP-BA„ devidamente autorizado pelo Decreto de Delegação de
Campetência, doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro as empresas, LMG LASERS- COMRCIO
tepORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. inscritas no CNPJ/MF sob os números 09.089.140/0001-52, na pessoa
do seu representante legal, Senhor Emilio Carlos Salomão, portador do documento de identidade n° 10.944.428
SSP/SP, emitidos por SSP/BA e dos CPF n°500.660.646-00, com sede na Rua: Sebastião Cruvinel Ribeiro,78 —
Nova Guaxupé- CEP 37800-000- Guaxupe.MG aqui denominada DETENTORA DA ATA, com seus respectivos
preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, conforme as Leis n° 10.520/2002, n° 8.666/93 e suas alterações e Decreto n°
7.892 de 23 de Janeiro de 2013, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de
Preço n°007/2020, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão
contemplados o prazo de execução e a estimátiva das quantidades de KITS DE TESTES RAPIDO DE
DIAGNÓSTICO PARA COVID-19, DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE para as ações de enfrentamento da COVID-19 (LOTE 001) a serem adquiridos pelas
Secretaria de Saúde deste Município na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço
público, e que a este termo integram, como se transcritas.

1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é ate 31/12/2020 contados a partir da data da assinatura desta
ta, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as
needcontratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivada(s) do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo V deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que
necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga o MUNICIPIO DE ARACl/BA a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata
de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 50% (cinquenta por
cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
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1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os contratantes
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do Pregão Eletrônico
para Sistema de Registro de Preço, acima referenciado, a saber:
•
LOTE 001
ITEM
1

DESCRIÇÃO
UND
TESTE, diagnostico rápido, para COVID- UND
19, Detecção de anticorpos IgG e IgM,
metodologia de imunocromatografia de fluxo
lateral. Sensibilidade minima de 91,7% e
especificidade de 100% para IgM quando
infectatado até no mínimo 10 dias. Tiras
contendo regiões C = controle, IgM =
1110
anticorpos IgM e outra contendo IgG =
anticorpos IgG, utilizar amostra de sangue
ou
plasma,
metodologia
de
imunocromatografia
de
fluxo
lateral.
Sensibilidade
minima
de
91,7%
e
especificidade de 100% para IgM quando
infectatado até no mínimo 10 dias.
Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, bula em
portugues, data de fabricacao, prazo de
validade e Registro no Ministerio da Saude.
VALOR GLOBAL DO LOTE I

QTDE
1.500

MARCA
BASALL

V. UNIT
V. TOTAL
R$ 22,66 R$ 33.990,00

R$ 33.990,00

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material — SOLICITAÇÃO DE DESPESAS ,
4D e no contrato, se houver.
3. DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços — ARP a Secretaria Municipal de Saúde , na qualidade de
ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como a Secretaria de Saúde, na qualidade de ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
3.2 - Qualquer órgão oú entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá solicitar a utilização
da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências
contidas no art. 15° do Decreto Municipal.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 — O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Governo, Administração, Finanças e Planejamento,
obriga-se a cumprir fielmente a disposição constante no artigo 4° do Decreto Municipal.
CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obrigamse as condições previstas no art. 26° e ss. do Decreto Municipal n°828/2014.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação, no que couber;
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o presente ARP;
entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da presente

providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 'constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
prover condições que possibilitem o atendimento das condições 'firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;
ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada contendo a
distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances se for o caso;
manter, durante e vigência da presente,aía, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços prõpostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais,
lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não
especificada neste Edital.
5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela administração.
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6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas de
alteração das aliquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Sec. De Governo,
Administração, Finanças e Planejamento desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência
do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas,
componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.

fit

O prazo de validade do Registro de Preços será ate 31/12/2020, a contar da assinatura da presente Ata.

7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil,
considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o
julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do
Município.
DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
no prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela, o que
deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá .... dias após a data de sua 'apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela administração municipal, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação
do INPC do IBGE pro rata tempore.
DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante
todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
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9.2 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem firmadas
entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento de Material SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na
legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos
bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições
estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao
preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que
gebrimei ro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município,
Sentado as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores. /9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista
para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem
esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar'a publicação resumida do objeto deste
instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e recebidos
por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual
procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo Primeiro — O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os
procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
Parágrafo Segundo — O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de material
em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade
da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das
providências cabíveiá.
10.4 - O prazo de entrega do material será de até 5 dias corridos, contados a partir da assinatura da SOLICITAÇÃO
DE DESPESAS - SD pelo Fornecedor.
10.5-O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota Fiscal,
expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração Publica Municipal.
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
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11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornec dor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO
DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração Pública Municipal e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I — 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar.° Contrato ou a
Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10 (dez) dias corridos,
contados da data de sua convocação;

0

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

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente
ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento
temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e de declaração de inidoneidade que poderão ser
cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de
atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município
ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.° 8.666/93.
11.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição
contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
11.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.°
8.666/93.
11.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei
n.° 8.666/93.
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12. DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
13.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência
comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
13.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá (Fornecedor da total
onsabilidade na execução deste fornecimento.

Ir

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
14.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade
do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos
os fins e efeitos legais.
15.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissoseassumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente instrumento.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada. 15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I — o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para
Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados nás incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
15.3. Os preços/ registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o comprovante
de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da
publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório
que deu origem ao Registro de Preços.

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: preciaoaraciaqmail.com
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15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Forne imanto dos
produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 rinta) dias,
facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presentà Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci-BA, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02-(étir5.Nal de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
ARACI-Ba 21 de Julho de 2020.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 09.089.140/0001-52
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:59:07 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2020.
Código de controle da certidão: 0656.94AD.6EC4.7A8B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta

ã
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SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO EMITIDA EM:
19/05/2020

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
17/08/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001043689.00CNPJ/CPF: 09.089.140/0001-52
89

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ

NÚMERO: 421

COMPLEMENTO: ANEXO V,

BAIRRO: POLO INDUSTRIAL DE
GUAXUPE

CEP: 37800000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: GUAXUPE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado
que:
Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN);
No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação
de sgparaçao judicial, divorcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doaçao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento / Desoneraçao do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.
Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

001043689.00-89

05.000313053-60

Exigibilidade suspensa - parcelado

001043689.00-89

05.000266648-02

Exigibilidade Suspensa

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br a certidão de débitos tributários a
certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000399080866

https:~2.fazenda.mg.gov.br/sollctd/SOUCDT/DETALHE_746?descServico=Soiicitar+CertidVDE3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios&numProto... 1/1

Portal do Cidadão

10/07/2020

Municipio de Guaxupé

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO
SOCIAL:

LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ:

09.089,140/0001-52

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

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

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

Código de controle da certidão: AF4E1A5F8FE6E8338533
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Municipio de Guaxupe

177.136.252.3:8080/portalcidadao/#78c3e513dd43c627d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb25517c471-5079a6888b3e4ba616da40e3a717a4a01... 1/1

PODER TUDICIARI
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATR Z E
k
FILIAIS)
CNPJ: 09.089.140/0001-52
Certidão n°: 12374397/2020
Expedição: 29/05/2020, às 14:58:55
Validade: 24/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.089.140/0001-52,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1-47-0/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de ?-ésponsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br ).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
GUAXUPÉ

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CR/EL nesta comarca, até a
presente data, nas ações especificas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:
Nome: LMG LASERS COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 09.089.140/0001-52

Observações:
Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8° da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;
a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;
A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiça.
A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.
Certidão solicitada em 04 de Junho de 2020 às 15:50

GUAXUPÉ, 09 de Junho de 2020 às 17:34
Código de Autenticação: 2006-0917-3452-0091-0053
Para validar esta certidão, acesse o sitio do TJMG (ww.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

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

20/07/2020

Voltar

Iriiprirni

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

09.089.140/0001-52
Inscrição:
Razão SOCiai:LMG LASERS COMERCIO, IMPORTAn0 E EXPORT
R SEBASTIAO MONTEIRO FERRAZ 421 / POLO INDUSTRIAL / GUAXUPE /
Endereço:
MG / 37800-000

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

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

Validade:11/07/2020 a 09/08/2020
Certificação Número: 2020071101410605319471

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

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

https://consulta-crrtaixa.gov.brkonsultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 016/2020
PREGÃO ELETRONICO: N° 007/2020/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0768/2020
Pelo presente instrumento de um lado o MUNICÍPIO DE ARACI ESTADO DA BANIA, situada a Praça Nossa
Senhora da Conceição, n° 04, centro —Araci — BA, inscrito no CNPJ n° 14.232.086/0001-92, neste ato réOresentado
pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho da Silva Neto, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°
0939915332, inscrito no CPF sob o n° 802.383.355-34, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro,
Araci — Ba — CEP 48.760.000, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob n° 09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro n° 168, centro . Araci — BA, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Ana Ofélia Matos Marques, brasileira, solteira, portadora
da cédula de identidade n° 0381948722S5P-BA„ devidamente autorizado pelo Decreto de Delegação de
Competência, doravante denominado MUNICÍPIO, e do outro as empresas, HEALTH GARE S DOUBEBE
INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,
COSMETICOS E PERFUME EIRELI inscritas no CNPJ/MF sob os números 18.252.904/0001-70, nas pessoas dos
seus representantes legais, Senhores, Luciano Nelson Silveira, portadores dos documentos de identidade
n°2.909.379 SSP/SC, emitidos por SSP/BA e dos CPF n°952.088.109-30, com sede na Rua: Santo Amaro,155Balneário Estrada- Florianópolis-SC/ CEP 88.075-340 aqui denominada DETENTORA DA ATA com seus
respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Leis n° 10.520/2002, n° 8.666/93 e suas alterações e
Decreto n°7.892 de 23 de Janeiro de 2013, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de
Preço n°007/2020, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão
contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades de KITS DE TESTES RÁPIDO DE
DIAGNÓSTICO PARA COVID-19, DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA DE SAÚDE para as ações de enfrentamento da COVID-19 (LOTE 002 — EXCLUSIVO PARA
ME/EPP) a serem adquiridos pelas Secretaria de Saúde deste Município na medida das suas necessidades e
segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é ate 31/12/2020 contados a partir da data da assinatura desta
Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as
contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivada(s) do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do
Anexo V deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
SECRETARIA MUNICIPL DE SAUDE, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que
necessitar, até o limite estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga o MUNICIPIO DE ARACl/BA a firmar as contrataaes que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meim,,rép2Z ialkgOleR5Drilatitie 4s licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igdabr&I
RIFOU.
HEALTH GARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Rua Eioi Francisco dos Anjos, 443
Praça Nossa Senhora da Conceição, 031-1-LegdisPd kt1/4084159%
Fone: (75) 3266-2144 e-mailipreqaoaracr OPirfallm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92
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1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes sta Ata
de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 50% (cinquenta por
cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os contratantes.
1.9 - Os preços registrados, na presente ata, são extraídos do item 7, da ata de julgamento, do Pregão Eletrônico
para Sistema de Registro de Preço, acima referenciado, a saber:
LOTE 002— COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP
ITEM

DESCRIÇÃO
UNO
TESTE, diagnostico rápido, para COVID- UNO
19, Detecção de anticorpos IgG e IgM,
metodologia de imunocromatografia de fluxo
lateral. Sensibilidade minima de 91,7% e
especificidade de 100% para IgM quando
infectatado até no mínimo 10 dias. Tiras
contendo regiões C = controle, IgM =
anticorpos IgM e outra contendo IgG =
anticorpos IgG, utilizar amostra de sangue
ou
plasma,
metodologia
de
imunocromatografia
de
fluxo
lateral.
Sensibilidade
minima
de
91,7%
e
especificidade de 100% para IgM quando
infectatado até no mínimo 10 dias.
Embalagem com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, bula em
portugues, data de fabricacao, prazo de
validade e Registro no Ministerio da Saude.
VALOR GLOBAL DO LOTE II
1

QTDE
500

MARCA V. UNIT
V. TOTAL
MEDICAL R$
R$ 12.500,00
SYSTEM 25,00

R$ 12.500,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do material previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento de Material — SOLICITAÇÃO DE DESPESAS SD e no contrato, se houver.
DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
3.1 - Integram a presente Ata de Registro de Preços — ARP a Secretaria Municipal de Saúde , na qualidade de
ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como a Secretaria de Saúde, na qualidade de ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública Municipal poderá solicitar a utilização
da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências
contidas no art. 15° do Decreto Municipal.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 — O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria d.e Governo,
.dp AdrignMS
•
obriga-se a cumprir fielmente a disposição constante no artigo 4 o ecrH
I- GARE& DUBEBE INDUSTRIA
COMERCIO,
Pnei
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
DE PIRO
' DUTOSDE
el:
IENEWPESSOALP
. COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI2mento,

mtAti unin"dõt)0-1

Rua Elo; Francisco dos Anjos, 443
Sul rir R$
Praça Nossa Senhora da Conceição,d4 — Centro --cfCEP`48,s(#049§6000
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CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIP
5.1 - O ÕRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obrigamse as condições previstas no art. 26° e ss. do Decreto Municipal n°828/2014.
DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:
assinar a ARP e retirar a respectiva nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação, no que couber;
informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar o presente ARP;
entregar os materiais solicitados nos prazos estabelecidos nos termos do edital e seus anexos;
fornecer os materiais conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
entregar os materiais solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante ou não participante da presente
ARP;
providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERANCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;
ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada contendo a
distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for o caso.
manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
I) arcar com as despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
5. DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais,
lucros, equipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou necessária, não
especificada neste Edital.
r5.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Forriadc252u6(Maütlio7r2tas.
HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — %Ini-FrçtgAgggiggi 443
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: prega°
l
e
1814-n
in13.2oo-000
Tijucas - SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

6. DO REAJUSTE
6.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a cpntar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
6.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela administração.
6.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteração das alíquotas dos já existentes.
6.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Sec. De Governo,
Administração, Finanças e Planejamento desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência
do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas,
componentes ou de outros documentos.
6.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será ate 31/12/2020, a contar da assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil,
considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o
julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do
Município.
DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
no prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela, o que
deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá .... dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta
apresentada quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correçier8 .252jtma
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8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela administração municipal, em caso &e mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação
do INPC do IBGE pro rata tempore.
DA CONTRATAÇÃO
9.1 - Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, durante
todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
9.2 - As obrigações decorrentes do fornecimento do material constante do Registro de Preços a serem firmadas
entre o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento de Material SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na
legislação vigente.
9.3 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos
bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
9.4 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições
estabelecidas no contrato, poderão ser convocados os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao
preço.
9.5 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que
o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Município,
observado as condições do Edital e os preços registrados dos demais Fornecedores.
9.6 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista
para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fomecedor informações que visem
esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste
instrumento no Diário Oficial do Município.
DA ENTREGA
10.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e recebidos
por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual
procederá a conferência, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
Parágrafo Primeiro — O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os
procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.° 8.666/93.
Parágrafo Segundo — O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de material
em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
10.2 - O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade
da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município;
10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das
providências cabíveis.
1
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10.5-O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de ate
expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.

ota Fiscal,

10.6 - O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que
ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração Publica Municipal.
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
11. DAS PENALIDADES
11.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
11.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO
DE DESPESAS - SD, ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administração Pública Municipal e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I — 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a
Autorização para Fornecimento de Material - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD, dentro de 10 (dez) dias corridos,
contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente
ao trigésimo dia.
11.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
11.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
11.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento
temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e de declaração de inidoneidade que poderão ser
cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
11.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de
atraso, paralisação ou interrupção da entrega do material, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município
ou, ainda, por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
11.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
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11.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério, poderá s
nder
a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a c ndição
contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
11.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.°
8.666/93.
11.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei
n.° 8.666/93.
DA COBRANÇA JUDICIAL
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
13.2 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os
produtos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência
comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
13.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total
responsabilidade na execução deste fornecimento.
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
14.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na conformidade
do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos
os fins e efeitos legais.
15.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente instrumento.
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
15.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
I — o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para
Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
15.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos tempzariamente nas seguintes hipóteses:
- quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
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15.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o
de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
15.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da data da
publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório
que deu origem ao Registro de Preços.
•
15.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos
produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
15.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de Araci-BA, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
ARACI-Ba 21 de Julho de 2020.
Assinat s:

ANTONIO CA VALHO DA SIL-Vt
A NETO
—
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

I( c°
Lt.1
CL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2 não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN),
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os-mtrno—s- efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.bm.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:39:17 do dia 12/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2020.
Código de controle da certidão: B535.E211.ABEC.72DF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

).

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social):

CNPJ/CPF:

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE Hl IENE PE
COSMETICOS E PERFU
18,252.904/0001-70

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Dispositivo Legal:
Número da certidão:
Data de emissão:
Validade (Lei ng 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/114:

Lei ng 3938/66, Art. 154
200140077354047
29/06/2020 15:44:10
28/08/2020

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Número
Validade
4985T23/11/202-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nome / Razão Social
Health Care & Dubebe Ind. Com. Import.Export.de Prod.Higiene CNPJ: 18252904000170
Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.
Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição
abaixo caracterizada.
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

[ CWLWUYYP1BMYOGA1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeItura por meio do código de controle informado.
http://www.tijucas.sc.gov.br
Tijucas (SC), 27 de Maio de 2020
RUA CORONEL SUCHELLE. 1 - CENTRO
nucas 80) CEP. 88200000. Fone.4832638125
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PODER JUDICIÁRIO

i;;;"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Capital

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 7505118

FOLHA: 1/1

Avistados registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Capital, com distribuição anterior á data de 02/07/2020, verificou-se NADA CONSTAR em
nome de:
HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL COSMÉTI, portador do CNPJ: 18.252.904/0001-70. ***********"""******"""***"*"""*"****
OBSERVAÇÕES:
para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;
a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal,
opção
Certidões/Conferência de Certidão;
para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
certidão é expedida em consonância com a Lei n° 11,101/2005, com a
inclusão das classes extrajudiciais: 128 Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.
ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.justr
Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.
Esta certidão foi emitida peia internet e sua validade é de 60 dias.

Capital, sexta-feira, 3 de julho de 2020.

PEDIDO N°:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA
EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.252.904/0001-70
Certidão n°: 15293247/2020
Expedição: 03/07/2020, às 09:43:47
Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,
EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.252.904/0001-70,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.ust.jus.br ).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°01512020
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CONTRATANTE:
is
,.
MUNICÍPIO DE ARACI, ESTADO DA BAHIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, n°04, centro d
`a
- BA, inscrito no CNPJ n° 14.232.086/0001-92,neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho
Silva Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci - Ba - CEP 48.760.000,
\
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°
09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro n° 168, centro . Araci - BA, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Saúde a Sra. ANA OFELIA MATOS MARQUES, brasileira, solteira, residente e domiciliado
na cidade de Araci - BA- CEP 48.760.000,
CONTRATADA:
LMG LASERS- COMRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. inscritas no CNPJ/MF sob os números
09.089.140/0001-52, na pessoa do seu representante legal, Senhor Emilio Carlos Salomão, portador do documento
de identidade n° 10.944.428 SSP/SP, emitidos por SSP/BA e dos CPF n° 500.660.646-00, com sede na Rua:
Sebastião Cruvinel Ribeiro,78 - Nova Guaxupê- CEP 37800-000- Guaxupe.MG aqui denominada DETENTORA
OBJETO E PREÇO REGISTRADO:
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços dassificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de
Preço n°007/2020, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados
prazo de execução e a estimativa das quantidades de KITS DE TESTES RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO PARA
COVID-19, DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE para as ações de enfrentamento da COVID-19 (LOTE 001) a serem adquiridos pelas Secretaria de
Saúde deste Município na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a
este termo integram, como se transcritas.
ANEXO QUANTITAIVO
LOTE 001
ITEM
1

DESCRIÇÃO

UND QME MARCA

TESTE, diagnostico rápido, para COVID-19, UNO
Detecção de anticorpos IgG e IgM, metodologia de
imunocromatografia de fluxo lateral. Sensibilidade
minima de 91,7% e especificidade de 100% para IgM
quando infectatado até no mínimo 10 dias. Tiras
contendo regiões C = controle, IgM = anticorpos
IgM e outra contendo IgG = anticorpos IgG, utilizar
amostra de sangue ou plasma, metodologia de
imunocromatografia de fluxo lateral. Sensibilidade
minima de 91,7% e especificidade de 100% para IgM
quando infectatado até no mínimo 10 dias.
Embalagem com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, bula em portugues, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro no
Ministerio da Saude.

1.500

BASALL

V. UNIT
R$ 22,66

VALOR GLOBAL DO LOTE I ki
rc. wf.- .
.04,1" Wia 7
.5sis4 • -m ,,,e,kt
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: R$ 33.990 00

V.
TOTAL
R$
33.990,00

RI
33.990,00

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGA0 GERENCIADOR:
O ÓRGÃO GERENCIADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRIGA-SE A CUMPRIR
FIELMENTE A DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO ARTIGO 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°828/2014.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANETE:
O ÓRGÃO PARTICIPANTE E O ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, ATRAVÉS DE GESTOR PRÓPRIO INDICADO,
OBRIGAM-SE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 26° E SS. DO DECRETO MUNICIPAL N°628/2014

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUOSMK/2VDEVSPOSY06+DW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTO NESTA ATA CORRERÃO POR
CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, DISCRIMINADAS NA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD E NO CONTRATO, SE HOUVER.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 07/07/2020.
VIGÊNCIA DA ATA: 31/12/2020.
ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QUOSMK/2VDEVSPOSV06+DW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE ARACI, ESTADO DA BANIA, situada a Praça Nossa Senhora da Conceição, n° 04, centro

o

F S

— BA, inscrito no CNPJ n° 14.232.086/0001-92,neste ato representado pelo Senhor Prefeito Antônio Carvalho
Silva Neto, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua José Tibúrcio, 540, centro, Araci — Ba — CEP 48.760.000,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°
09.291.555/000-04 com sede na rua 07 de Setembro n° 168, centro . Araci — BA, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Saúde a Sr. ANA OFELIA MATOS MARQUES, brasileira, solteira, residente e domiciliado
na cidade de Araci — BA— CEP 48.760.000,
CONTRATADA:
HEALTH GARE S DOUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUME EIRELI inscritas no CNPJ/MF sob os números 18.252.904/0001-

70, nas pessoas dos seus representantes legais, Senhores, Luciano Nelson Silveira, portadores dos documentos de
identidade n°2.909.379 SSPISC, emitidos por SSP/BA e dos CPF n° 952.088.109-30, com sede na Rua: Santo
Amaro,155- Balneário Estrada- Florianópolis-SC/ CEP 88.075-340 aqui denominada DETENTORA
OBJETO E PREÇO REGISTRADO:

1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de
Preço n°007/2020, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados
prazo de execução e a estimativa das quantidades de !WS DE TESTES RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO PARA
COVID-19, DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
SAÚDE para as ações de entrentamento da COVID-19 (LOTE 002 — EXCLUSIVO PARA ME/EPP) a serem

adquiridos pelas Seaetaria de Saúde deste Município na medida das suas necessidades e segundo a conveniência
do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
ANEXO QUANTITAIVO

LOTE 002— COTA EXCLUSIVA PARA MEEPP
ITEM
1

UND QTDE

DESCRIÇÃO

TESTE, diagnostico rápido, para COVID-19, UND
Detecção de anticorpos IgG e IgM,

500

MARCA

V. UNIT

MEDICAL

R$

SYSTEM

25,00

V.
TOTAL

R$
12.500,00

metodologia de imunocromatografia de fluxo
lateral. Sensibilidade minima de 91,7% e
especificidade de 100% para IgM quando
infectatado até no mínimo 10 dias. Tiras
contendo regiões C = controle, IgM =
anticorpos IgM e outra contendo IgG =
anticorpos IgG, utilizar amostra de sangue ou

plasma, metodologia de imunocromatografia de
fluxo lateral. Sensibilidade minima de 91,7% e
especificidade de 100% para IgM quando
infeotatado atáMnfinimo 10 dias. Embalagem
com dado&Aeriidéntificacao do produto, marca
IcK.fabricanteiciSPla em portugues, data de
fabricacarnraio r de validade e Registro no
Ministerio da Saüde.
VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: RE 12 500 00
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGA0 GERENCIADOR:

O ÓRGÃO GERENCIADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OBRIGA-SE A CUMPRIR
FIELMENTE A DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO ARTIGO 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°828/2014.
DAS OBRIGAÇÕES DO óitGÃO PARTICIPANTE E NÃO PARTICIPANETE:
441
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O ÓRGÃO PARTICIPANTE E Ó ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, ATRAVÉS DE GESTOR PRÓPRIO INDICADO,
OBRIGAM-SE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 26° E SS. DO DECRETO MUNICIPAL N°828/2014
,f;ar
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
AS DESPESAS PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTO NESTA ATA CORRERÃO POR
CONTA DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, DISCRIMINADAS NA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD E NO CONTRATO, SE HOUVER.
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 07/07/2020.
VIGÊNCIA DA ATA: 31112/2020.
A-•

4;

4,

ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

