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

PROCESSO LICITATÓRIO - COMPETÊNCIA - JULHO/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0768/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO PARA SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇO No 007/2020

FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N° 10.520/2006 E 8.666/93 E
ALTERAÇÕES - DECRETO MUNICIPAL No 1.298/2020.
)
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇAO DE KITES DE TESTES
RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19, DETECÇÃ6IDE ANTICORPOS IGG E
IGM, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/07/2020N
DATA DE ABERTURA: 14/07/2020 C' Ny
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 21/07/2020
DATA DE ASSINATURA DA ATA,SRP:st21/07/2020
VIGÊNCIA DA ATA SRP: 31/12/2020
SISTEMA/ SITE: www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil Edital no 823007.
EMPRESA VENCEDORA:
)
ATA SRP 'be. 015-2020: LMG LASERS COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORIA° LTDA, sediado na Rua Sebastião Monteiro Ferraz, n°
42igt 'Industrial - Guaxupé - MG - CEP 37.800-000, inscrita no
J ,INnor 09.089.140/0001-52 no Lote 001 no valor global de R$
CNP
41,/4-33!990,00

c

ATA Skil No 016-2020: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA,
COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, sediado na Rua Eloi
Francisco dos Anjos, no 443, Sul do Rio - Tijucas - SC - CEP 88.200000, inscrita no CNP] no 18.252.904/0001-70 no Lote 002 no valor
global de R$ 12.500,00 (lote exclusivo para Me/EPP).

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraci(Wvahoo.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Requisitório - Emergencial

Araci - BA, 25 de Junho de 2

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Araci - BA
Sr. Antonio Carvalho da Silva Neto

Senhor Prefeito,
CONSIDERANDO, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação do
Coronavírus (COVID-19) como pandemia, sinalizando o risco potencial áa‘tipe'nça infecciosa
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a loCW:qiie já tenham sido
identificadas como de transmissão interna, requerendo, portaPto, a':"adoção de medidas
preventivas, com vistas a minimizar os problemas decorrentes gla Situação;
CONSIDERANDO, a indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto à necessidade da
mudança de hábitos diários, tais como: evitar cumprimentar as pessoas com as mão; manter
uma distância de aproximadamente 01 (um) metrptentre as pessoas quando fora do ambiente
domiciliar; evitar contato com pessoas com sintoitias reSpiratórios da supramencionada doença;
evitar locais com aglomerações humanas, p'erinanecendo mais tempo em casa ou em locais
abertos, com ventilação ampla, entre outros3ï
CONSIDERANDO, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma
do artigo 196 da Constituição da República;
‘-‘ '- n2 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que
CONSIDERANDO, a -Rortaria
dispõe sobre apeclaraçao de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
em decorrêpela 'tida infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), especialmente a
.% 7 '
onrpculação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de
obrigaçãid
Emergêfitias em Saúde Pública (COE-nCoV);
CONSIDERANDO, ainda, Portaria n° 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da Saúde,
Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO, as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS, que
compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual e coletiva;
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CONSIDERANDO, os riscos que a disseminação do novo coronavirus, moléstia que já tem casos
confirmados no Município de Araci-Ba;
CONSIDERANDO, a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e
preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral, pois, é preciso ter atenção em vez de pânico,
contudo, ter calma não significa ficar inerte;
CONSIDERANDO, que cumpre ao Município de Araci-Ba tomar todas as providências no sentido
de contenção adequada da disseminação ou impedir que esta ocupe patamares que produzam o
caos na rede municipal de saúde;
CONSIDERANDO, que a aglomeração de pessoas contribui para ..a ráPida disseminação da
doença;
CONSIDERANDO, a capacidade do novo Coronavírus de„se dec plicar (multiplicar o total de
caso por dez vezes) a cada 7,2 (sete virgula dois) dias, em:Média;

CONSIDERANDO, a ampla velocidade do supracitadMvirus em gerar pacientes graves, levando
os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua capacidade de atendimento
adequado;
CONSIDERANDO cenário atual dos enfrentamentos ao COVID-19, em especial em nosso
município, conforme Plano de Ação elaborado em 19/03/2020;
CONSIDERANDO a falta de estoque para atender as necessidades do sistema de saúde publica
deste município dos Equipamentos de Proteção Individual EPI, dos profissionais que atua na
área de saúde, os profissiOnais da segurança pública e demais profissionais e técnicos que estão
atuando diretamente 'nas atividade necessárias para o enfretamento desse vírus em nosso
município;
..„
CONSIDERANDWo prazo regimental para abertura de um novo processo licitatório todavia com
base na Lei Federal 13.979/2020 houve a reduções dos prazos previstos na;
CONSTIeERANDO a ausência dos EP1'S pode ocasionar grande risco de contaminaçõ o aos
profissionais, técnicos e pessoas que estejam diretamente ligadas aos serviços de combate ao
COVID-19 assim como dos munícipes que venham a se contaminar podendo assim aumentar a
disseminação do vírus.
Considerando que o Município deve promover, e dispor de um sistema público de saúde capaz
de atender as necessidades dos munícipes bem como da segurança aos profissionais e técnicos
alocados nas unidades de saúde e de segurança pública;
CONSIDERANDO mesmo com a previsão legal constante do Art. 8° do Decreto Municipal n°
1.329/2020 e no Art. 4° e 8° da Lei Federal n2 13.979/2020, os quais tratam exclusivamente
WW~l?
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sobre as ações de enfrentamento do COVID-19 e das contratações direta, bem como conforme
previsão legal constante do Art. 24 inciso IV da Lei 8.666/93, o município já realizou contratação
por diSpensa todavia os saldos existentes serão insuficientes para a crescente demanda devido o
aumento dos casos de COVID-19 em nosso município, sendo necessário a realização de uma
licitacao de modalidade pregão na forma eletrônica todavia com os prazos reduzidos para
agilizar a contratação.
CONSIDERANDO, finalmente, que tais medidas visam a atender aos princípios da supremacia do

interesse público sob o particular, da moralidade administrativa, proporcionando efetizidade à
prestação de serviços pela Administração Pública, bem como, de garantias ç
d os 21everes
constitucionais da Administração Pública em especial prover um sistema de
de' pública
eficiente;
Assim, com vistas ao cumprimento das exigências constitucionais e'9[4,4 onstitucionais, e
diante das necessidades do Município de Araci/BA, indicadas nas descrições ‘ ps objetos, visando a
segurança dos profissionais, bem como, a constatação de previsão orsáin tária
para a contratação
e.
dos referidos materiais, sendo o quantitativo solicitado necessário4ta2N nder as demandas pelo
período de áte 6 meses, sendo 9 esse prazo reduzido caso os casos ' infectados tenham aumento
significativo nos próximos dias;
akttl,,t,
st -te
Solicito ao Exmo. Sr.•1nfefeito; que seja determiatla a rabertura do competente Processo
Administrativo para a contratação de KITES DE TESTESaBIDO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19,
DETECÇÃO DE ANTICORPOS IdG E IGM, conforme TERMME REFERÊNCIA que segue em anexo, aja
visto já ter adquirido o mesmo objeto de forma\tfretait porem com o crescente numero de casos
confirmados e aumento da testagem de profissijkaIS e da população com sintomas da doença o
estoque existente não é suficiente para aten e'sr-a'Nemandas futuras.
Certo de contar com o apoio e-o
..\,,

ensão de Vossa Excelência, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,
Ana OféliW1. os a ques
unicipal de Saúde
ia Municipal de S
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TERMO DE REFERÊNCIA
1.0 - JUSTIFICATIVA e OBJETO
1.1 Aquisição de kits para realização de TESTE rápido, para diagnostico da COVID-19, Detecção
de anticorpos IgG e IgM, visando atender as demandas da SECRETARIA DE SAÚDÉ do Município
de ARACI, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 em neste mtinicípio, aja visto o
crescente numero de casos confirmados em nosso município, o qual já régistrjou ate o momento
230 casos.
1.2 Devido ao quadro de pandemia referente ao COVID-19, e baseado na necessidade da ampliação de
testagem dos profissionais que atuam diretamente e indiretamente nas ações de enfrentamento a
COVID-19 assim como para o diagnostico de pacientes com suspeita ou sintomas da COVID-19
atendidos no sistema de saúde publico deste município, se faz necessário a aquisição dos kites
descrito em planilha. Os itens serão utilizados na testagem feita nas unidades de saúde, hospital e
UPA tpelos profissionais e técnicos da área de saúde tassistência social do município de Araci.
Será solicitado a apresentação da FICHA TÉCNICA ou BULA produto ofertado o qual será avaliada
pelo setor técnico da secretaria solicitante.
2. DOS PRODUTOS
2.1 Os produtos serão fornecidos de forma PARCELADDA (conforme ordem de fornecimento)
devendo a entrega ser efetuada na sede da SECRETARIA SOLICITANTE no horário das 07:00 AS
12horas, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições expedidas
pela secretaria solicitante. Os horários e a periodicidade de entrega poderão ser alterados conforme
necessidade da Prefeitura.
2.2 Os MATERIAIS deverão ser entregues em embalagem que garantam sua INTEGRIDADE e higiene;
2.3 A embalagem de todosos‘produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e de
validade e o devido REGIS,TRO,rio MINISTERIO DA SAUDE.
2.4 A Licitante vencedOrr,deverá entregar o produto conforme determinação da SECRETARIA DE
SAÚDE, em conforfindade com o estabelecido no presente anexo, no decorrer do prazo de vigência
contratual.
2.5 A Licitante 'Vencedora deverá entregar os produtos no ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE
SAÚDE situacta,no Centro, Município de Araci BA„ no horário das 07hs as12h00. Sendo que a
solicitação 'da , entrega do produto efetuada pela Secretaria, com 05 (CINCO) dias de antecedência
poderá ser via impressas ou e-mail.
2.6 Verificar se o(s) produto(os) corresponde(m) ao descrito no Pedido de Fornecimento da
LICITANTE VENCEDORA.
Os produtos deverão ser entregues embalados em:
2.7
2.7.1 EMBALAGEM: deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento
recomendado. lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e
que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade O produto devera estar
de acordo com legislação vigente e possuir o devido REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
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2.8
O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a qualidade e
integridade dos mesmos.
2.9 Caso o(s) produto(os) não corresponda(m) às especificações constantes do Pedido de
Fornecimento ou que estejam danificados pelo manuseio e estocagem, os mesmos serão devolvidos e
substituídos pela LICITANTE VENCEDORA no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados
do recebimento da notificação, sob pena de aplicação das medidas coercitivas previstas.
2.10 A inspeção e fiscalização pela PREFEITURA não isentam, tão pouco diminui a responsabilidade
da LICITANTE quanto à garantia dos produtos.
2.11 Ocorrendo a falta de qualquer material, a LICITANTE VENCEDORA deverá,,,Smunicar
imediatamente por escrito à PREFEITURA, para que sejam tomadas as devidas providêntias p a não
i
paralisação do fornecimento.
DO QUANTITATIVO
3.1

O quantitativo a ser adquirido é:

Lote 001 - AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID - COTA PRINCIPAL
UND
ITEM
DESCRIÇÃO .
1'
TESTE, die
, ostico rapido, para COVID-19, Detecç'ãó de anticorpos UND
1
IgG e AigM, -Metodologia de imunocromata 1 de fluxo lateral.
Sensibilidade minima de 91,7% e especificidad iepl.' 0% para IgM quando
infectatado até no mínimo 10 dias. TirastQteàdo regiões C = controle,
IgM = anticorpos IgM e outra conten3b4gG = anticorpos IgG, utilizar
amostra de sangue ou plasma, mr6,golggià de imunocromatografia de
fluxo lateral. Sensibilidade minimaktek9i76/o e especificidade de 100% para
' `51
IgM quando infectatado até no(ffilniiho 10 dias. Embalagem com dados de
identificacao do produto, marca\Oifabricante, bula em portugues, data de
fabricacao, prazo de validatle)'tRekistro no Ministerio da Saude.

k)

..

'IDO COVID - COTA EXCLUSIVA PARA ME/EPP
Lote 002 - AQUISIÇÃO DE TES E
(25%)
".
UND
DESCRIÇ3O:14k '''l ''.'
ITEM
TESTENigtiostico rapido, para COVID-19, Detecção de anticorpos UND
1
IgGi/eii,k metodologia de imunocromatografia de fluxo lateral.
S trãbbid de minima de 91,7% e especificidade de 100% para IgM quando
i ftcat‘do até no mínimo 10 dias. Tiras contendo regiões C = controle,
,Iglqr= anticorpos IgM e outra contendo IgG = anticorpos IgG, utilizar
44.dostra de sangue ou plasma, metodologia de imunocromatografia de
nlIM4
'%
'•"fluxo lateral,. Sensibilidade minima de 91,7% e especificidade de 100% para
IgM quandá infectatado até no mínimo 10 dias. Embalagem com dados de
identificacãõ. do produto, marca do fabricante, bula em portugues, data de
fabricacao, prazo de validade e Registro no Ministerio da Saude.

QTD
1.500

QTD
500

S.

DA ENTREGA
4.1 A prova de entrega é a assinatura dos encarregados pelo recebimento na via da nota de remessa e
servirá apenas como ressalva ao fornecedor para fins de cumprimento da data de entrega.
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4.2 No caso de PRODUTO entregues em desacordo com o edital e/ou quantidade insuficiente, a nota
fiscal e/ou nota de remessa não será aceita, devendo o produto ser reposto em no máximo 24
(vinte e quatro) horas, devendo, após este período, ser recebida a Nota Fiscal para posterior
pagamento.
4.2.1 O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir as quantidades, antecipar ou
postergar a data de entrega, mediante comunicação à Contratada com antecedência de no mínimo
24HS.
.N.,..
4.2.2 Os PRODUTOS adquiridos deverão ser ENTREGUES em ate 5 dias uteis, de aordadcom a
especificação do Edital, reservando-se a secretaria, o direito de rejeitá-los no todojti-ein parte,
obrigando-se a vencedora a promover sua substituição sem qualquer ônus adiciona, notthzo máxima
Ás t t,
de 24 (vinte e quatro) horas e sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas napresente edital.
4.2.3 São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos éstfvessem, a presente
s,.w,g,
ropostas e informações
licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documenta4,
apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamentU
lícitação.
7
7
7

77

4.2.4 Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, preSostos ou contratados da contratante,
que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo páraal'IÁdministração Pública e/ou para
terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratactaN
1

4.2.5 São de responsabilidade da contratada eventuaisilemandas judiciais de qualquer natureza,
contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edit.álte‘heXecução do Contrato.
DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
5.1 A aceitação é a operação ondei&s,. membros da secretaria acordam que o(s) produto(s)
entregues(s) satisfaz(em) as especificaçõeS, quantidades, preços e qualidade, constantes na Nota de
'77
Remessa.
7

DO PAGAMENTO
6.1 O CONTRATANTE .e uará o pagamento em até 05 (cinco) dias após a entrega do produto,
cionais e devidamente fundamentado haver a antecipação do pagamento
podendo em casns
para garantirit ga do produto, mediante apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura em duas
vias, devid .hnt atestada por servidor ou comissão Secretaria, bem como comprovação de
regularidadh g nto à Fazenda Municipal, Estadual, Federal, certidão de regularidade perante a
SeguriMsVocial e de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e
débitokrabalhistas;
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Além das exigências já citadas poderão ser acrescentadas outras que a Secretaria Municipal
solicitante acharem conveniente para melhor execução contratual e principalmente que garantam
a qualidade dos produtos que serão fornecidos ao município.
7.2 Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de
justificativa protocolada na Secretaria Municipal solicitante, órgão emitente da Nota de Empenho,
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dirigida à autoridade competente, até o 2° (segundo) dia útil anterior à data prevista para o
fornecimento do objeto.
7.3 Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada justificativa plausível, o
contratado sujeitar-se-á as penalidades estipuladas no Termo Contratual, com fundamentação na Lei
Federal
8. DO PREÇO ESTIMADO
8.1. Conforme previsão constante do Decreto Municipal n° 01298/2020 no seu Art(142:1Y valor
estimado será SIGILOSO e divulgado imediatamente após a conclusão da fase-dellance e
classificação da empresa primeira colocada.
Art. 14. O valor estimado ou o valor máximo aceitável liSra a contratação, se
não constar expressamente do edital, possuirá caráterYsigiloso e será
disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãoíde controle externo e
interno.
§ 1° O caráter sigiloso do valor estimado ‘ou dci'Vaior máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no § 3P do art. 7P da Lei n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto n71724, de 16 de maio de 2012.
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 - Das Penalidades
9.1.1 - O descumprimento, total ou parciabcle:quàisquer das obrigações ora estabelecidas
sujeitará a CONTRATADA às sanções deste Teriho de Referência amparadas na Lei n°. 8.666/93,
garantida prévia e ampla defesa em proceS/SoMministrativo próprio.
9.1.2 - Estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, de aplicação independente e
cumulativa, sem prejuízo de outras 'estabelecidas na Lei n°. 8.666/93, com suas alterações
posteriores:
9.1.3 - Advertência, nos casos cleflescOmprimento de grau leve e que não mereçam nenhuma das
penalidades adiante elencad'aS.
or cento) sobre o valor do objeto contratado, até o limite de 20%
9.1.4 - Multa de até 1%
(vinte por cento), (pirilia"i de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s) e Serviço(s)
contratado(s);
9.1.5 - Multa derat6:30%"(trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, em caso de atraso
injustificado sii'pàioi's 30 dias na entrega do(s) produto(s) e serviço(s) contratado(s), além de
rescisão dpiinsihunento de contrato ou outro equivalente;
9.1.6 - Multa cl'e até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
descuMjárento dos prazos previstos para o fornecimento, conforme estabelecido no subitem
8.2014 deste Termo de Referência;
9.1.7 r, Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
entrega de qualquer projeto que manifestamente resulte ineficiente ou proporcione prejuízo
considerável às atividades da CONTRATANTE;
9.1.8 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
reincidência na aplicação de penalidades previstas nos itens anteriores, além de rescisão do
próprio instrumento de contrato ou outro equivalente;
9.1.9 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos demais casos
que envolvam a inexecução total ou parcial das condições pactuadas e obrigações assumidas e
Emall: saude.araci(Bvahoo.com.br
RUA 07 DE SETEMBRO, N°169 -CENTRO
ARACI - BAHIA
CEP: 48.760-000
TELEFONE: (75) 3266-2109 / 2908 / 3072
CNPJ: 09.291.555/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
que resultem em nítido prejuízo para a Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), além de
rescisão do próprio instrumento de contrato ou outro equivalente.
9.1.10 - Rescisão do respectivo instrumento de contrato, nos casos de Inexecução total ou parcial
da avença ou nos casos de reincidência injustificada no descumprimento das obrigações previstas
neste Termo de Referência, que resulte em nítido prejuízo para as atividades da SEFAZ;
9.1.11 - O atraso injustificado na entrega dos produtos por prazo superior a 30 (trinta) dias
poderá ser considerado como descumprimento total da contratação, acarretando na sua rescisão,
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
9.1.12 - A aplicação das penalidades mencionadas no item anterior não constituá óbice à
aplicação cumulativa das penas previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93. ,
9.2 - As especificações técnicas detalhadas de cada item encontram-se no Anexo I,-cla,Termo de
Referência.

EmaIl: saude.arack@vahoo.com.br
RUA 07 DE SETEMBRO, N° 169 - CENTRO
ARACI - BAHIA
CEP: 48.760-000
TELEFONE: (75) 3266-2109 / 2908 / 3072
CNPJ: 09.291.555/0001-04

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

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAR
Autorizo à Diretora de Licitações a proceder abertura de propesso de
licitação, cujo objeto é a contratação de empresa especializada,Para a
aquisição de kits para realização de TESTE rápido, para diagnóstico da
COVID-19, Detecção de anticorpos IgG e IgM, visahclo atender as
e" /
demandas da SECRETARIA DE SAÚDE do Municí ipMe ARACI, para o
enfrentamento da pandemia da COVID-19 em este município. Na
oportunidade APROVO o TERMO DE REFERE1V,CIAt4resentado pela referida
secretaria, na forma da legislação vigenteaiinente a compras e contratos
públicos.
Determino a utilização do,

?na eletrônico do Banco do Brasil

(licitacoes-e.com.br) e á indicctdã Pregoeira Oficial Cleidiane Ferreira
Lima e a equipe de apoioinetheados pelo Decreto n° 1109/2019 para
conduzir os trabalhos via sistema.

GABINETE4 PREFEITURA MUNICIPAL ARACI-BAHIA, 26 de Junho
de 2020

Antônio Carvalho Silva Neto
Prefeito Municipal

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: dabineteaaraci.bamov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Arar! - BA - CEP: 48760-000
Tel:(753 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabineteQaraci.ba.gov.br
'netent.

DECRETO "NE" N°1368 DE 20 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre Nomeação de Pregoeira e Equipe
de Apoio, para realização de Licitações na
modalidade PREGÃO, para aquisição de bens
e serviços no âmbito da Administração Pública
Municipal e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACI, ESTADO DA BARIA, no uso de suas atribuições que
lhe confere o art. 67, Inciso Xffl da Lei Orgânica do Município e em cumprimento aos dispositivos da
Lei Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores,
assim como, em conformidade com a Legislação Municipal que regulamenta a modalidade do Pregão
Presencial quando a escolha não for a Eletrônica;
CONSIDERANDO que a Equipe de Apoio da Pregoeira, se depreende da norma regulamentar que
tem por missão precípua prestar assistência a Pregoeira, dando suporte as atividades que lhe incumbem
executar, encarregando-se, nesse contexto, da formalização de atos processuais, realização de
diligências diversas, assessoramento a Pregoeira nas sessões do certame, redação de atas, relatórios,
alimentação de Sistemas entre outras diversas atribuições;
CONSIDERANDO que a Pregoeira se compete o encargo de voltar toda a sua atividade para o
alcance de resultados positivos na contratação de bens e serviços comuns, devendo, portanto, atenção
aos princípios básicos que orientam toda a atividade estatal, dentre estes aqueles inscritos no art. 37 da
Constituição Federal, dentre eles o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Devendo atuar com diligência, competência e eficiência por ser dever inafastável dessa condição que
lhe foi por Lei atribuída;
DECRETA:
Art. 1° - Fica mantida a nomeação da PREGOEIRA OFICIAL e recomposta a Equipe de Apoio do
Pregão, para conduzir os Processos Licitatários na modalidade PREGÃO da Administração Municipal
de Amai - Sabia, pelos os Servidores abaixo relacionados:
PREGOEIRA:
CLEIDIANE FERREIRA LIMA.
EQUIPE DE APOIO;
JOSÉ CARVALHO BARRETO;
DANILO DA SILVA REIS;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z7BTTCY31PRJ3YTMAF6XDA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNP.' 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - DA - CEP: 48760-000
Tel:(753 3266-2146/ 3266-3076, e-mail: gabineteQaraci.ba.goa.br
Parágrafo palco: Na ausência de um dos membros da Equipe de Apoio, ficam nomeados de forma
respectiva, para responder como suplentes, os seguintes nomes: MARIZENE OLIVEIRA DOS
SANTOS e MARIA VERENA MATOS MOURA.
Art. 2° - Os trabalhos da Pregoeira e da Equipe de Apoio ora nomeados, deverão ser executados de
acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002, subsidiariamente na Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, assim como, em conformidade com a Legislação Municipal que regulamenta a
modalidade do Pregão Presencial quando a escolha não for a Eletrônica.
Art. 3° - A Pregoeira e Equipe de Apoio, além das obrigações que trata as Legislações mencionadas no
artigo anterior deste Decreto, são responsáveis pelo cumprimento dos prazos de alimentação dos
Sistemas do SIGA, E-TCM e do Portal da Transparência no site Oficial do Municipio, devendo adotar
todas as medidas cabíveis necessárias para cumprimento dos prazos exigidos pelo Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia.
Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário,
especialmente o DECRETO "NE" N° 1109/2018 de 18/04/2019.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Araci —Bahia, 20 de Abril de 2020

ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Z7BTTCY31PRJ3YTMAF6XDA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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SETOR DE LICITAÇÃO
DECRETO No 1232/2020

Araci-Bahia, 26 de Jurino de 2020.

TERMO DE AUTUACÃO

AUTUO O PROCESSO ADMINISTRATIV01 01,768/20201 CONTENDO: OFÍCIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORÚAÇÃO DO PREFEITO, DATADA DE
26/06/2020. E, PARA CONSTAR LAVREI O-FaEt\iTE TERMO DE AUTUAÇÃO, ENCAMINHO O
4.-R ) 1PRESENTE PROCESSO AO:

1. Setor de Compras, para, pesquisa de formação de preço estimado;
Setor Contábil,
4<
despesa;

dicação de recursos de ordem orçamentária que farão frente à

Procuraddri 4.kidica, para emissão de Parecer Jurídico sobre a minuta do edital;

Eu,
subscreVir

(Maria Verena Matos Lima) — Presidente da COPEL que digitei e

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraciayahoo.com.br
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ESTADO DA BAHIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

MEMORANDO INTERNO
Araci-Bahia, 01 de Julho de 2020
Do: Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Araci- Ba
Para: Setor de Licitação
JUSTIFICATIVA DE PREÇO

Em atenção a determinação do memorando, após pesquisa de preçot7segue o valor
estimado para compor o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0768/2020, cujo objete contratação de
empresa especializada no fornecimento parcelado de TESTE RAPIDO - Em/kg CO•7D para atender
as ações de enfrentamento da COVID-19 em nosso município através da sétrefaria municipal de
Nr.
Saúde, conforme planilha em anexo.
A metodologia utilizada foi a cotação junto a potenciais gkc dores na região, para se
obter o preço estimado, aja visto a dificuldade em se obter o preço para os serviços em sites ofiçiais,
e nos portais de compras de outros município.
LOTE
LOTE 1
LOTE 2
Total
25%. COTA

VALOR TOTAL DO LOTE
165.500,00'
55.166:67:
220660755.166,67t, \\

Jorge Ws Brito
Diretor de Compras

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04- Centro - CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: pmacompras2014ahotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFtACI
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CNPJ n° 14.232.086/0001-92

PREÇO ESTIMADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0768/2020

LOTE I - COTA PRINICPAL - COMPETIÇÃO

AMPLA
„. ..,•

ITEM

1

UND

DESCRIk%

-i, .

TESTE,
diagnostico
rapido,
para UND
COVID-19, Detecção de anticorpos IgG
• e
IgM,
metodologia
de

MASIF ARTIGOS
DIVIMED COM.
MEDTEST
MEDICOS E
DE PROD.
DIAGNOSTICO
V
HOSPTAIARES
HOSPITALRES
COM. DIST. IMPORT.
'
QTDE
UN IT
LTDA CNPJ N°
LTDA CNPJ N°
EXPOR. DE MAT.
Médio
03.968.926/0001- 02.421.679/0001MEDICO CNPJ
63
18
08.295.821/0001-86

1.500

122,00

119,00

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 guando 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.
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 - Centro - CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: pmacompras2014ahotmail.com

90,00

V. TOTAL

R$
R$ 165.500,00
110,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFtACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ n° 14.232.086/0001-92

!VALOR GLOBAL DO LOTE

R$ 165.500,001

ORIUNDO DO PE014-2/2020 DA PREFEITURA DE
TABU NA
LOTE II- COTA EXCLUSIVA PARA MICRO
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
COTA 25%

ITEM

1

DESCRIÇÃO

UND

TESTE,
diagnostico
rapido,
para UND
COVID-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
de sangue
ou
plasma,
amostra
metodologia de imunocromatografia
de fluxo lateral. Sensibilidade minima de

MASIF ARTIGOS
DIVIMED COM.
MEDTEST
MEDICOS E
DE PROD.
_
DIAGNOSTICO
HOSPTALARES
HOSPITALRES
COM. DIST. IMPORT.
Q TDE
LTDA CNPJ N°
LTDA CNPJ N°
EXPOR. DE MAL
03.968.926/0001- 02.421.679/0001MEDICO CNPJ
63
18
08.295.821/0001-86

500

122,00

119,00

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: pmacompras2014ahotmail.com

90,00

V.
UNIT

V. TOTAL

R$
455.166,67
110,33

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

91,7% e especificidade de 100% para
IgM quando infect atado 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-

-

R$ 55.166,67

VALOR GLOBAL DO LOTE

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 - Centro - CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: pmacompras2014(notmail.com

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

Araci-Bahia, 02 de Julho de 2020
MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO

Do: Setor de Licitações
Para: Setor de Contabilidade

Solicito informação se existe dotação orçamentária para supri Snecessidades da
cial¡zapà para o fornecimento
Secretaria Municipal de Saúde, contratação de empresa esp9L
parcelado de KIT de teste rápido para diagnóstico da COVID-19,p2a detecção de anticorpos
IgG e IgM, para atender as ações de enfrentamentoxçl C.DVID-19 em nosso município,
conforme Processo Administrativo N° 0768/2020 e anexes.

Maria e eda-Matos Moura
Preideríte da COPEL

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraciQyahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ n0 14.232.086/0001-92

MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO

Do: Setor de Contabilidade
Para: Setor de Licitações
REF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Araci-Bahia, 02a,Jihlho de 2020
Conforme solicitado segue a dotação orçamentária parai, atepder ao Processo
Administrativo n° 0768/2020. Todavia tendo em vista a feNt de contratação se dá
por registro de preço; não se faz necessário o bloqueio/iesersta da dotação, todavia
em caso de uma futura contratação segue a dotação prçarilditária.
Dotação Orçamentária para:

Atesto que (x) existe( ) não existe

Unidade Orçamentária:

2080 - Secretaria M,dSákde - FMS

2080.1 - Fundo Mítiita'_
. a de Saúde de Araci

Projeto / Atividade:

2021 - 2029 (N)

Elemento de despesa:

33.90.30

Fonte de Recurso

02/94,4

S

li"-GQQ°Costa Carvalho
Arthur inicius
Setor de Contabilidade

' Praça Nossa Senhora da Conceição, 04- Centro - CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: qabineteRaracitadov.br

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

RESUMO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS
Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Registro de Preço para futura contratação N.
de PROCESSO ADMINISTRATIVO
de empresa especializada para a aquisição de kits
Protocolo
para realização de TESTE rápido, para diagnostico
007 PE/2020
N00768/2020
\kr.
da COVID-19, Detecção de anticorpos IgG e IgM,
visando atender as demandas da SECRETARIA DE
SAÚDE do Município de ARACI
JUSTIFICATIVA:"... Se faz necessário tal contratação para garantir a aquisição de kits ara realização de
TESTE rápido, para diagnostico da COVID-19, Detecção de anticorpos IgG e 104;14/itando atender as
demandas da SECRETARIA DE SAÚDE do Município de ARACI, para o enfrehtamerho da pandemia da
COVID-19 em neste município, aja visto o crescente numero de casos confira:O:a ám nosso município, o
qual já registrou ate o momento 230 casos. Devido ao quadro de pandemia réfei
rente ao COVID-19, e
baseado na necessidade da ampliação de testagem dos profissionais‘que atuam diretamente e
indiretamente nas ações de enfrentamento a COVID-19 assim como Ara o/diagnostico de pacientes com
suspeita ou sintomas da COVID-19 atendidos no sistema de sáúde'ptiblico deste município, se faz
necessário a aquisição dos kits descrito em planilha. Os itere'rgrutilizados na testagem feita nas
unidades de saúde, hospital e UPA e Pelos profissionais eéniões
tc
dá área de saúde e assistência social
do município de Araci. Será utilizado a modalidade PREGÃO'hajiiima eletrônico, através do sistema do
Banco do Brasil (licitacoes-e.com.br) assim como recipiido 's7 prazos com base no Art. 4°-G da Lei
13.979/2020

TIPO
Obras
Serviços

()
( )

Maria WFnMatos Moura
Presidente da COPEL
CUSTO ESTIMADO
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
r
FINANCEIROS:
Sim(X)
X)
Não ( )
TOTAL: R$ O 86,67
Pronto Pagamento( )
Parcelado ( X )
4.

Compras( x)
Outros

O
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Órgão: 02.07 -*Cs"'
Atividade: 20Z1 -2029
" esa: 33.90.30
Elemento—dOirip
Fonte deNcuÉso: 02- 14

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: kitacaoaraciavahoo.com.br

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

Orgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Registro de Preço para futura contratação
N°
de PROCESSO ADMINISTRATIVO
de empresa especializada para a aquisição de kits Protocolo
para realização de TESTE rápido, para diagnostico 007 PE/2020
N°0768/2020
da COVID-19, Detecção de anticorpos IgG e IgM,

visando atender as demandas da SECRETARIA DE
SAÚDE do Município de ARACI

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N°, 007/2020
ANEXO 1

TERMO DE REFERÊNCIA
1.0 — JUSTIFICATIVA e OBJETO
1.1 Aquisição de kits para realização de TESTE ráPido, para diagnostico da COVID-19,

Detecção de anticorpos IgG e IgM, visandd'atender as demandas da SECRETARIA
DE SAÚDE do Município de ARACI, param•enfrentamento da pandemia da COVID-19
em neste município, aja visto o crescente\ numero de casos confirmados em nosso
município, o qual já registrou ate o marnel-do 230 casos.
1.2 Devido ao quadro de pandemia rgferehte-ao COVID-19, e baseado na necessidade da
ampliação de testagem dos profi&sionais que atuam diretamente e indiretamente nas
ações de enfrentamento a COVID-19 assim como para o diagnostico de pacientes com
suspeita ou sintomas da COVID-19 atendidos no sistema de saúde publico deste
município, se faz necessáTid-a aquisição dos kites descrito em planilha. Os itens serão
utilizados na testagemfeita nas unidades de saúde, hospital e UPA e pelos profissionais
e técnicos da área Oksaúde e assistência social do município de Araci. Será solicitado a
TÉCNICA ou BULA produto ofertado o qual será avaliada pelo
apresentação da,,FIÇHA i
setor técnico da"&ecretaria solicitante.
2. DOS PRODliè)/
2.1 Os predutórserão fornecidos de forma PARCELADDA (conforme ordem de fornecimento)
devendwientrega ser efetuada na sede da SECRETARIA SOLICITANTE no horário das 07:00
AS 12horas, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições

expedida& pela secretaria solicitante. Os horários e a periodicidade de entrega poderão ser alterados
conforme necessidade da Prefeitura.
2.2 Os MATERIAIS deverão ser entregues em embalagem que garantam sua INTEGRIDADE e
higiene;
2.3 A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e
de validade e o devido REGISTRO no MINISTERIO DA SAUDE.
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: licitacaoaraciavahoo.com.br
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2.4 A Licitante vencedora deverá entregar o produto conforme determinação da SECRETARIA DE
SAÚDE, em conformidade com o estabelecido no presente anexo, no decorrer do prazo de vigência
contratual.
2.5 A Licitante vencedora deverá entregar os produtos no ALMOXARIFADO DA SECRETARIA
DE SAÚDE, situada no Centro, Município de Araci — BA„ no horário das 07hs as12h00. Sendo que
a solicitação de entrega do produto efetuada pela Secretaria, com 05 (CINCO) dias de antecedência
poderá ser via impressas ou e-mail.
2.6 Verificar se o(s) produto(os) corresponde(m) ao descrito no Pedido de Fornecimento da
LICITANTE VENCEDORA.
2.7
Os produtos deverão ser entregues embalados em:
2.7.1 EMBALAGEM: deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ad-empilhamento
recomendado. lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento
e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de„validedé O produto devera
estar de acordo com legislação vigente e possuir o devido REGISTRO NdMINfiSTERIO DA SAUDE.
2.8
O transporte deverá obedecer a critérios adequados, de n;iode anão afetar a qualidade e
integridade dos mesmos.
2.9 Caso o(s) produto(os) não corresponda(m) às especificações constantes do Pedido de
Fornecimento ou que estejam danificados pelo manuseio e estocagém, os mesmos serão devolvidos
e substituídos pela LICITANTE VENCEDORA no prazo mfiXimo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados do recebimento da notificação, sob pena de aplicação.das medidas coercitivas previstas.
2.10 A inspeção e fiscalização pela PREFEITURA,„,rião isentam, tão pouco diminui a
responsabilidade da LICITANTE quanto à garantia/dos prddutos.
2.11 Ocorrendo a falta de qualquer material,'' LICITANTE VENCEDORA deverá comunicar
imediatamente por escrito à PREFEITURA, Per-a- que sejam tomadas as devidas providências para
não paralisação do fornecimento.
3. DO QUANTITATIVO
3.1

O quantitativo a ser adquirido é:

Lote 001 — AQUISIÇÃO DE,TESTE RAPIDO COVID — COTA PRINCIPAL
UND
ITEM
DESCRIÇÃO
TESTE&:diegtiostico rapido, para COVID-19, Detecção de UND
1
anticorpep,sigG e IgM, metodologia de imunocromatografia de fluxo
laterál.;Sebsibilidade minima de 91,7% e especificidade de 100% para
Ige-quaptio infectatado até no mínimo 10 dias. Tiras contendo regiões
C). •t,controle, IgM = anticorpos IgM e outra contendo IgG =
/-- anticorpos IgG, utilizar amostra de sangue ou plasma, metodologia de
irdunocromatografia 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 benisterio da Saude.

Lote 002 — AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID — COTA EXCLUSIVA PARA
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ME/EPP (25%)
ITEM
1

DESCRIÇÃO
UND
TESTE, diagnostico rapido, para COVID-19, Detecção de UND
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 dei
imunocromatografia de fluxo lateral. Sensibilidade minima de 91,7%
especificidade de 100% para IgM quando infectatado até no mínimo lá,
dias. Embalagem com dados de identificacao do produto, méttdO
fabricante, bula em portugues, data de fabricacao, prazo de Vàlidaale e
Registro no Ministerio da Saude.
/
'5-

QTD
500

4. DA ENTREGA
4.1A prova de entrega é a assinatura dos encarregados pelo recebimento na via da nota de
remessa e servirá apenas como ressalva ao fornadoTpara fins de cumprimento da
data de entrega.
4.2 No caso de PRODUTO entregues erni,,,desacordo com o edital e/ou quantidade
insuficiente, a nota fiscal e/ou nota de reMessá- não será aceita, devendo o produto ser
reposto em no máximo 24 (vinte e iq'iretíO) horas, devendo, após este período, ser
recebida a Nota Fiscal para posterioí pSaVnento.
4.2.1 O Município se reserva o direito,de aumentar ou diminuir as quantidades, antecipar ou
postergar a data de entrega, mediante comunicação à Contratada com antecedência de no
mínimo 24H5.
À I\,„
4.2.2 Os PRODUTOSidquiridos deverão ser ENTREGUES em ate 5 dias uteis, de acordo
com a especificaçãoilehtdital, reservando-se a secretaria, o direito de rejeitá-los no todo ou
em parte, obrigariap", Ta vencedora a promover sua substituição sem qualquer ônus
adicional no pra'ZUMexima de 24 (vinte e quatro) horas e sujeitando-se a aplicação das
penalidadesjireMete'S no presente edital.
4.2.3 Sea‘partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, a
preserifOiafação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e
informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da
licitação.
4.2.4 Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da
contratante, que resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração
Pública e/ou para terceiros, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.
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4.2.5 São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer
natureza, contra ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato.
5. DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
5.1 A aceitação é a operação onde os membros da secretaria acordam que o(s)produto(s)
entregues(s) satisfaz(em) as especificações, quantidades, preços e qualidade, constántes ría Nota
de Remessa.
6. DO PAGAMENTO
6.10 CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 05 (cinco)Adia-após a entrega do
produto, podendo em casos excepcionais e devidamentztipdamentado haver a
antecipação do pagamento para garantir a entrega do prigdut\O,'mediante apresentação
da Nota Fiscal e/ou Fatura em duas vias, devidamenteYatestada por servidor ou
comissão Secretaria, bem como comprovação de \r,egularidade junto à Fazenda
Municipal, Estadual, Federal, certidão de regularisladététante a Seguridade Social e de
regularidade perante o Fundo de Garantia ppr'Tèrripo de Serviço — FGTS e débitos
Trabalhistas;
7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
z:" • ,%.
7.1 Além das exigências já citadas poderão, ser acrescentadas outras que a Secretaria Municipal
solicitante acharem conveniente para 'ffielhdr execução contratual e principalmente que garantam
a qualidade dos produtos que serãcitoMáCidos ao município.
ir
7.2 Qualquer atraso na execui
cão Cláà—obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar de
justificativa protocolada na secretaria Municipal solicitante, órgão emitente da Nota de Empenho,
dirigida à autoridade comPetérite, até o 2° (segundo) dia útil anterior à data prevista para o
fornecimento do objete—)
7.3 Não acolhida .4.5
441ific ativa
),
de atraso ou não tendo sido apresentada justificativa plausível, o
contratado sujeiteis.0 as penalidades estipuladas no Termo Contratual, com fundamentação na Lei
Federal
Ci/T.-8. D,Q1?\REÇO ESTIMADO
/7-..„5:
8.1. Cdnforme previsão constante do Decreto Municipal n° 01298/2020 no seu Art. 14°, o valor
estimado será SIGILOSO e divulgado imediatamente após a conclusão da fase de lance e
classificação da empresa primeira colocada.
Art. 14. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se
não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será
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disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e
interno.
§ 1° O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a
contratação será fundamentado no § 3° do art. 7° da Lei n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto n°7.724, de 16 de maio de 2012.
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 — Das Penalidades
9.1.1 — O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas
sujeitará a CONTRATADA às sanções deste Termo de Referência amparadas na Lei n°.
8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo próprio.
9.1.2 — Estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, de aplicação independente e
cumulativa, sem prejuízo de outras estabelecidas na Lei n°. 8.666/93, com suas alterações
posteriores:
9.1.3 — Advertência, nos casos de descumprimento de grau leve e que não mereçam nenhuma
das penalidades adiante elencadas;
9.1.4 — Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor do-objeto' contratado, até o limite de 20%
(vinte por cento), por dia de atraso injustificado na. éntrega do(s) produto(s) e Serviço(s)
contratado(s);
9.1.5 — Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contratado, em caso de atraso
injustificado superior a 30 dias na entrega do(s) produto(s) e serviço(s) contratado(s), além de
rescisão do instrumento de contrato ou outro equivalente;
9.1.6 — Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
descumprimento dos prazos previstos para o fornecimento, conforme estabelecido no subitem
8.20.4 deste Termo de Referência;
9.1.7 — Multa de até 30% (trinta portento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
entrega de qualquer projeto que manifestamente resulte ineficiente ou proporcione prejuízo
considerável às atividades da CONTRATANTE;
9.1.8 — Multa de até 20%-/(vinte 'por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos casos de
reincidência na aplicação' de penalidades previstas nos itens anteriores, além de rescisão do
próprio instrumento dei,contrato ou outro equivalente;
9.1.9 — Multa de até:20%.(vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, nos demais casos
que envolvam a/ineXecução total ou parcial das condições pactuadas e obrigações assumidas e
que resultenyarn:pítido prejuízo para a Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), além de
rescisão do próPrio instrumento de contrato ou outro equivalente.
9.1.10 — Reatisão do respectivo instrumento de contrato, nos casos de Inexecução total ou
parcial da avença ou nos casos de reincidência injustificada no descumprimento das obrigações
previstas ;neste Termo de Referência, que resulte em nítido prejuízo para as atividades da
SE FAZ;
9.1.11 — O atraso ihjustificado na entrega dos produtos por prazo superior a 30 (trinta) dias
poderá ser considerado como descumprimento total da contratação, acarretando na sua
rescisão, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
9.1.12 — A aplicação das penalidades mencionadas no item anterior não constituirá óbice à
aplicação cumulativa das penas previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93.
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9.2 - As especificações técnicas detalhadas de cada item encontram-se no Anexo I, deste Termo
de Referência.
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Oficio n° 0768/2020 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Araci, 06 de Julho de 2020

Ilmo. Sr.
Assessor Jurídico do Município
Araci - Bahia

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria os autondo processo Administrativo n°
0768/2020, para que seja analisada a minutrdosEdital de Licitação na modalidade
Pregão na forma Eletrônica, cujo objeto é o/registro de preço para futura contratação de
empresa especializada para a aquisição dátithara realização de TESTE rápido, para
diagnostico da COVID-19, Detecção •&,anticorpos IgG e IgM, visando atender as
demandas da SECRETARIA DE S'ACIDE/ do Município de ARACI e emita parecer
acerca do mesmo.

AU.
Maria Verena Matos Moura
Diretora de Licitações
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 - Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
TeLj_75 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: procuradoriaaraci.bagov.br
PARECER JURIDICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0768/2020
Assunto: Edital Licitação (Pregão Eletrônico - Lei n. 10.520/2002
cic Lei n. 8.666/93) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO
PRESENCIAL.
LICITAÇÃO
ADMINISTRATIVO.
PREGÃO
POSSIBILIDADE JURÍDICA. LEGALIDADE DO EDITAL.
Foi-nos solicitado pela Sr.a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura
Municipal de Araci-Ba, a emissão de parecer técnico-jurídico, sobre a minuta de edital, na modalidade Pregão
Eletrônico, que levou o n° de ordem 007/2020, para futuras aquisições de kites de testes rápidos para
diagnósticos da Covid-19, detecções de anticorpos IqG e IqM.
parágrafo único do art. 38, da Lei de Licitações e Contratos, reza ser uma exigência obrigatória e
se ïaz imperativa Pará fins de aprovação da minuta do edital, de modo que extraimos o dispositivo em
cenefito,Rais*, èr técnico juridico acerca da legalidade juridica do objeto convocatório, "in verbis":
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas
por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de
1994).

Sob análise da citada minuta de edital, verifica-se que o mesmo discrimina todas as fases do
certame licitatório, desde a identificação do objeto, prazo local e forma de execução da obra, o preço e
condições de pagamento, incidência de tributos, credenciamento e habilitação dos licitantes apresentação e
validade das propostas, para finalmente desembocar na sucinta descrição dos bens a serem adquiridos, em
observância ao que reza a Lei n° 8.666193, com as devidas alterações posteriores.
••;::
As documentações acostadas estão em consonância com o procedimento licitatório prévio e não há
irregularidades a apontar no momento, seguindo assim, aos requisitos mínimos contidos no artigo 40, da Lei
n° 8.666/93, incisos e parágrafos, para a confecção do Edital.
Portanto, estando o referido edital cumprido todas as formalidades exigidas pela legislação
pertinente que rege a matéria, é que somos pelo DEFERIMENTO da minuta que nos foi apresentada, na
forma do art. 38, da Lei n° 8666/93, cumprindo assim, o quanto determina no parágrafo único deste mesmo
disp?sitivo legal.
Não há, por conseguinte, impedimento de ordem legal para o acolhimento da postulação.
S.M.J.,
É o parecer.
Ateci - 3A„ 06 du
ALHO CORDEIRO
uradoria Municipal
/ 61.817
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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO PARA SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO N° 007/2020
O MUNICÍPIO DE ARACI — ESTADO DA BANIA, por intermédio do PREGOEIRA OFICIAL, e Equipe de
Apoio , designada pelo Portaria n° 023/2020, tornam público que, conforme autorização contida no
Processo Administrativo n° 0768/2020, realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA para SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO NP\OR LOTE. A
e to Municipal
presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 200 Dedre
1.298/2020, Lei Complementar n° 123/06, com as alterações promovidas pela Lei CO-riiplêrnentar 147/2014 e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, suas alteraçõeEposteriores, DECRETO
MUNICIPAL N° 1298/2020, Lei Federal n°13.979/2020 (COVID) e pelas cOndioões previstas neste Edital e
seus anexos, mediante as seguintes condições:
Editais disponíveis nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.aráci;ba4v.br/diariooficial

Recebimento das propostas: das 08:00 horas do dial 007/29'20 ate às 08:00min do dia 14/07/2020.
Inicio da sessão pública: 08:00 horas do dia 14/07/2020,(HORÁRIO DE BRASILIA)
Inicio da disputa de lance: 08:30 horas do dia 14/07/2020 (HORÁRIO DE BRASILIA)
Obs. Os prazos foram reduzidos conforme previsão constante do Art. 4°-G da Lei 13.979/2020
N° DO EDITAL NO SISTEMA DO BB: ,823007

DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da pree<ntelicitação a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE KITES
//t,

DE TESTES RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19, DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG E IGM,
N _S-1
CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.2 A licitação SCrájealizada por MENOR PREÇO POR LOTE, conforme tabela constante modelo de
proposta cle,preço,JANEXO II, que integra este Edital, para todos os fins e efeitos, e seus anexos.

2. AS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Serão 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 realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, para a
obtenção de chave de identificação ou senha individual.
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2.2. Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o
objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
2.3. Não poderão participar da licitação empresas que tenham sido declaradas inidõneas 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.
2.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno,porte, para as
,
sociedades cooperativas mencionadas Lei Complementar n°123/2006, para o agricultor faMiliar, o produtor
rural pessoa física e para o Micro empreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
n° 123, de 2006.
2.5 Regras acerca da participação de matriz e filial:
Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome dapatriz
Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome ,cla filial, exceto aqueles que a
legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz;

•

A comprovação de aptidão para o desempenho de atividadelpértinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, poderái‘er;lei‘ta em nome da matriz ou da filial;
Se a licitante participar do certame apresentando fos diócumentos de habilitação da matriz e desejar
executar o contrato pela filial, ou vice-versa, deNleráJazer prova, por ocasião da assinatura do contrato,
da regularidade do estabelecimento que exabutará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante
todo o curso da avença.
2.6 Em obediência ao que estabelece o art(g6 48, inciso III da Lei Federal Complementar n°12312006,
e cumprimento do disposto, _sOinente, poderão participar, do LOTE 002, exclusivamente
microempresas e empresas déiiettneno porte, sendo os demais lotes abertos a participação de
/\
todas as empresas.

fr

3. DA PARTICIPAÇÃO NO/PREGA° ELETRONICO
3.1. Para participsaralicitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao provedor do
sistema queimplica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidadeNtêónica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
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3.4. O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
3.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações.
3.5.1. 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.
3.5.2. Assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito/ ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que seja qualificada como,Microempresa ou
empresa de pequeno porte.
3.5.3 Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é impreSOindlvel que o licitante
arrematante apresente todas as declarações exigidas no edital sob pena de desClassifiCação/inabilitação.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 14BILI1AÇA0
4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do;, sisterha, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com aAescrtção do objeto ofertado e o preço e
marca oferta* e a FICHA TÉCNICA OU BULA contando' às, informações técnicas do kit, até a data e o
horário estabelecidos para abertura da sessão públipa,, quaildo, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
4.1.1 - Os documentos de habilitação e prOpoita de preço deverão ser anexados diretamente no
sistema do licitações-e, sendo VEDADO

utilização de link que direcione aos documentos e

proposta de preço alocados em outro siitema ou site. A empresa que se utilizar dessa manobra será
OESCLASSIFICADA.

„

aRh/ada- dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
4.2 O envio da proposta, acorpOi
meio de chave de acesso e4nhafi
4:` •
4.2.1 Serão desconsideredos„os documentos apresentados em fotocópia que não foram autenticados em
Cartório, ou por servjdor legal do órgão público.
N,
•
4.3 As Microempresave Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que hajajalgtima restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°
123, de 2006...
4.4 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.
4.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
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4.6 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.
4.7 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
4.8 No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, no campo
"INFORMAÇÕES ADICIONAIS", VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA SOB \\PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

,
4.8.1 Obs. A proposta de preço anexa ao sistema junto com os documentone habilitação poderá
estar identificada (em papel timbrado) aja visto que a citada aba somente:00'M disponível para a
pregoeira e licitantes, somente após a conclusão da etapa de disputa(Sencio vedada a identificação
da proposta apenas na fase que antecede a disputa de lance.
4.9 O não preenchimento do campo referido no item anterior, impliçará nadesclassificação da licitante, face
a ausência de informação suficiente para classificação da propoáta",
4.10 Todas as especificações do objeto contidas na proppátOritulam o fornecedor registrado.
4.11 Nos valores propostos estarão inclusos todos 6sy ciistos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outrÓs \quê Incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.
4.12 A partir do horário previsto no PREÂMáVLOIDara início da sessão pública do pregão eletrônico, terá
lugar a divulgação das propostas de preçoS,redébidas e em perfeita consonância com as especificações e
condições estabelecidas no edital, „
aá dijairserão
classificadas para a etapa de lances.
„
4.13 Serão consideradas irregulateáttásclassificadas de logo as propostas que não contiverem informação
Ks. \Cr
que permita a perfeita ideptificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou
entrelinha, de forma aAtók\pei rnitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta
inferior ao estabeleeldfxr> ,apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido;
apresentarem prazódkgarantia inferior ao estabelecido.
4.14 Iniciada Ses,s o pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.15 Sempre: que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do
dia e hora em que a sessão terá continuidade.

5 DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.
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5.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos estabelecidas no edital.
5.3 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente
apresentados pelo mesmo licitante.
5.3.1.Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado primeiro.
5.3.2. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (05)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos
5.4 Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico para Sistema de RegiStro de Preço o modo
de disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e fechados.
5.5 A etapa de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos e, apó,s isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimôá dois minutos do período de
duração da sessão pública. .
5.6 Encerrado o prazo previsto descrito no item 5.5, o sistema encáminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriárnente determinado, a recepção de lances
:será automaticamente encerrada.
5.7 Encerrado o prazo de que trata o item 5.6, o sistema abrirá á oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, que âerá sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.8 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas Condições de que trata o item 5.7, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que,serà sigiloso até o encerramento do prazo.
5.9 Encerrados os prazos estábélecidos nos itens 5.5 — 5.6 e 5.7, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidadeX\
5.10 Na ausência de lanCe-:finál" e fechado classificado nos termos 5.9, haverá o reinicio da etapa fechada
para que os demaiitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance
„átécinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
final e fechado erni
,
5.11 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências
para habilitação/o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio
da etapa fechada, nos termos do disposto no item 5.7
5.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do
detentor do lance.
5.13 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da
primeira oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: preqaoaraciaomailcom

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ n° 14.232,086/0001-92

ri

ove,
5.13.1. Serão desclassificadas as propostas que consignem preços manifestamente inexeqüíveis, 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.
5.14 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.
sessão pública
5.15 A PREGOEIRA anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da A.„
ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance dtni'enor valor, a
proposta que, em consonância com as especificações contidas neste edital, apresentou amen& preço.
5.16 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e`46 dà Lei complementar
n° 123/06, a preferência de contrata* para as microempresas e empresas de'lbequé`ho porte beneficiárias
do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
5.17.1. Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostaà,,aptesentadas pelas microempresas
e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
e empate real as que sejam iguais.
5.17.2. Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresâi!ouempresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela' de menor valor, exeqüível, considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudidàaaérMn seu favor o objeto licitado.
5.19.3. Nesta hipótese, o direito a ofertar proppsta, de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 05
(cinco) minutos após o encerramento dos lancessdb pena de preciusão.
5.17.4. Se a microempresa ou empresa de Ped'ueno porte mais bem classificada não exercer o direito, bu se
sua oferta não for aceita, ou se for,,inabilitãda, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa
/CL
de pequeno porte subseqüente érn sitoãção de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração
de uma proposta que atenda(s'%Qr1dições estabelecidas neste edital.
ACX ,
5.17.5. No caso de as,/mrc oe presas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será
considerado como m`g1Xcrassificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.
5.17.6. O dispo

Nr,"

te item 5.13 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido

apresentada parmicroempresa ou empresa de pequeno porte
';5
4 1"?
5.17.7. Ocorrendo empate de' propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição 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 licitantes, vedado qualquer outro
critério.
5.17.7.1. 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 licitantes é utilizada como
um dos critérios de classificação.
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5.18 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a propos

LS
ce

subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
5.19 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "char a nova data e horário
para a continuidade da mesma.
5.20 A PREGOEIRA poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 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.
5.21 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subt'eqtignte, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
5.22 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada plosLdemais licitantes.
5.23 Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte 'é, sodédades cooperativas,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passa

subseqüente, haverá nova

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto rifai' Srtigos 44 e 45 da LC n° 123, .
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o casof:.

'

6 DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
\'‘
6.1 Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira eXamin'ará a proposta classificada em primeiro lugar
-preço em relação ao máximo estipulado para
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade'do
contratação neste Edital e em seus anexos, obtservà'do o disposto no Decreto n.° 01298/2020.
6.2 A Pregoeira poderá convocar o licitante»,pará enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no praZo de até 24hs (vinte e quatro horas), sob pena de não
aceitação da proposta.
6.2.1 O prazo estabelecido pod'érEser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes defindo,,o'prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
,
6.2.2 Dentre os documentok" passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as
7/(N» )
características do maferial_à fertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
'
informações pertirientet; a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
7-, N.
ou, se for o-áasip,..-pipr outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema elefrOpido, sob pena de não aceitação da proposta.
6.3 O licitante que não apresentar o documento comProbatório, ou cujo produto não atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação
da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
6.3.1 Nessa hipótese, bem corno em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas,
para fins de nova aplicação da margem de preferência.
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6.3.2 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a prop

ce

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.4 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chiar a nova data e horário
para a sua continuidade.
6.5 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 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.
6.5.1 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à sul$»étteiente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.5.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos-demais licitantes.
'
6.6 A proposta escrita deverá contemplar a planilha, com os respectivosVaíères readequados ao
valor ofertado e registrado de menor lance. (ANEXO II)

7. DA HABILITAÇÃO
7.1 Como condição prévia ao exame da documentação de hàtôilitàôão do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará pSgentúal descumprimento das condições de
participação.
7.2 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos Cle\ste:Edital, a documentação relacionada nos itens a
\
seguir, para fins de habilitação:

7.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
Registro comercial, no caso de emp'FèSálndividual;
Ato constitutivo, estatuto sociát,p013)iôado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou contrato social em
vigor e alterações, devidattièhte registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
a4,,,\ • ;‘)"
Inscrição do ato RiiStitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
Decreto/dea(itoriação, no Uso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
Documento de identificação ou outro equivalente do sócio administrador da empresa.

7.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de regularidade com á? Fazendas Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e INSS),
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Estadual e Municipal da sede da licitante;
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF;
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.
7.4.1 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 da realização da licitação.

7.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da setinorticitante válida à data
do certame. Caso o documento não consigne prazo de validade, será co4ider'áda válida a certidão com
data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anterioresAqatfilda realização da licitação.
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício sodial, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado riã,Junta Comercial do domicílio ou sede da
Empresa, que comprovem a situação financeira desta,,dd a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índiceçófièiáis, quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da proposta.

7.6

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.6.1 Qualificação Técnica será comprovada Mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Atestado(s) fornecido(s) por péssotjuriclica de direito público ou privado, de FORNECIMENTO DE
TESTE RAPIDO PARA COVIDirtgkcipm características e quantitativos semelhantes às do objeto desta
licitação, executadas a quarberkt mpo. Os atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado
deverão constar o papiat-ti rido da empresa emitente do atestado. Quanto ao(s) atestado(s) fornecido(s)
por órgãos públicos,,

âsmos não serão aceitos quando apresentados com assinaturas de pregoeiros

e/ou presidentesG'usPflembros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem
,rn
competênciajega‘para atestarem recebimentos dos fornecimentos
7.6.2 Alvartde funcionamento;

7.7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Declaração referente à habilitação (em atendimento ao inciso VII do art. 4° da lei n° 10.520/2002) —
pleno conhecimento, conforme (ANEXO VI);
Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de
cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme (ANEXO VII);
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Declaração assinada pelo licitante ou representante legal 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 VIII);
Declaração para microempresas e empresas de pequeno porte (ANEXO IX);
Declaração de dados do representante legal para assinatura do contrato (ANEXO X);
Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante, em plena validade;
A licitante deverá apresentar e seguir todos os anexos deste edital, o não cumprimento
,
acarretará inabilitação da licitante.

7.8

7.9

Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadaMentà, numerados

seqüencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
7.10

A apresentação de declaração falsa pelo licitante acarretará a-;apricação da penalidade

prevista no item 12.2.5 - Das PENALIDADES, deste edital.
7.11

.7, \-

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
,
aquelas certidões expedidas
ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ./(exceto
,
em nome da matriz que são validas para as filiais)
7.12

Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica podem ser apresentados em

nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial dat&-hiaresa licitante.
Os documentos solicitados a Mura-Cie-habilitação deverão ser apresentados em original ou
/
cópias autenticadas por tabelião ou porservidor da COPEL.

7.13

7.14

Havendo alguma restrição \ria; comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à

microempresa e empresa de. peqUeno porte que comprovar a sua condição para o caso, na fase de
; _ :credenciamento, e, que xfórl'cl;e-diarado o vencedor do certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
)
prorrogáveis por ouprperiodo, a critério da Administração Pública, para a regularização da
t<``
documentação,,pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas,e€Árh`efelto de certidão negativa, visando a sua habilitação no certame.
7.14.1 A44e9ularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
-Ndecadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n2
,8.866, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
documentos
os
minuciosamente
analisar
necessidade de
7.14.2 Havendo
a
Pregoeira
suspenderá
a
sessão,
informando
no
"chat"
a
nova
data e horário
exigidos,
para a continuidade da mesma.
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7.14.3 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.
7.14.4 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
7.14.5 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendt5'êrtl.outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente;-1Stb- é1 somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estive(pncorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sàpçôiés cabíveis.
7.14.6 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos deAbilitâção, a inabilitação recairá
.
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)5seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.
no Edital, será agendado com
7.14.7 Constatado o atendimento às exigências de habilitáção4xadas
„
24hs de antecedência da declaração de aceitabilidade dos documentos de habilitação, a data
e horário para a declaração de vencedorivia sistema.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTOS DE HABLITAÇÂO
8.1 A

proposta final do licitante arr rrtátarite deverá ser encaminhada no prazo de

24 (vinte e quatro) horas, a contar do final \iió'çejrtame no sistema eletrônico, somente após a aprovação da
documentação de habilitação e deverá \
8.1.1 Ser redigida em língua portuguar, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
devendo
a
ressalvât
-4,4‘
rubricadas pelo licitante ou-teu epresentante legal.

entrelinhas ou

última folha ser

assinada

e as demais

8.1.2 Conter a indi,o banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento. A\
8.1.3 A propát-à cfinal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução db:opritrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
8.1.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
8.2 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extáso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
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8.2.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; n
de

divergência entre os

valores

numéricos

e

o

os valores expressos por extenso,

prevalecerão estes últimos.
8.3 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
8.4 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à prop-Otta0e outro
licitante.
8.5 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos(OmPlementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
8.6 Após declarada vencedora, a licitante deverá encaminhar os doctiinentos de habilitação
impressos (autenticados) para a sede da Prefeitura num prazo de 4ohs; para devida homologação do
certame.

t%S/
9. DECLARAÇÃO DE VENCEDOR E RECURSOS
9.1 Após análise da documentação de habilitação e prolóostaltle preços e constatado que o proponente da
44
melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas tiasedital, inclusive, deverá o PREGOEIRO comunicar
via sistema (chat de mensagem) data e hora (i'úe será declarado o licitante vencedor de cada lote,
-s-1‘
num prazo mínimo de 24hs da inserção da,mensagem no chat.
\s%
9.2 A declaração de vencedor do certame será:previamente comunicada no sistema eletrônico.
9.3 Declarado o vencedor, ao finat,daSessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, no
prazo de até 10 (dez) minutos, a nterição de recorrer da decisão da Pregoeira, observadas as seguintes
normas:
41/4
9.3.1 Deverá ser registradaià sititese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de manifestação
al44/
imediata e motivadalrúportará na decadência do direito de recurso e, conseqüentemente, na adjudicação
71%, X,
do objeto da licitaçao ab licitante vencedor.

ts,

9.3.2 Manifeataciatintenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o prazo no prazo de
até 01 (um).-sdia útil conforme previsão constante no Art. 4°-G §1° da Lei 13.979/2020, para a
apresentação das razões do recurso. Os demais licitantes se quiserem apresentar contra-razões, deverão
considerar igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subseqüente ao do término do prazo
do recorrente.
9.3.3 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 01 (um) dia útil
conforme previsão constante no Art. 4°-G §1° da Lei 13.979/2020.
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9.3.4 A autoridade superior do órgão promotor do pregão deverá decidir o recurso conforme prazo de Lei.
9.3.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.4 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 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que declarado o vencedor,
prorrogável, por igual período, a critério da Administração Pública.
9.5 Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declaradálnábílitada, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
9.6 A PREGOEIRA poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da(melhbr oferta aceitável,
- visando obter preço menor.
9.7 Os atos essenciais do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro detPreçô serão documentados no
t'I
NX4)
processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade peloslagehtes de controle, nos termos da
legislação pertinente.
rèsentados e das informações relativas à
9.8 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances ap!
I
"). X
sessão pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas
de publicidade previstas na lei.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO .
4' 4,
10.1 A PREGOEIRA adjudicará o objeto <Iricitação, para posterior homologação do resultado pela
V-,
autoridade superior.
\t'N“
10.2 Caso tenha havido recursos apôs decididos estes e constatada a regularidade dos atos
41 ir
procedimentais, a autoridade /áupepor adjudicará o objeto licitado, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
10.3

A homologação :kadju icação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
‘1,"
CONTRAFAÇA

11.1 Homologada-a,'citação o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de até 02
(dois) dias c rpdt, a partir da data da homologação, sob pena de decair do direito à contrata*, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.
11.2 Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por
a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
11.3 O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo IV deste Edital.
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11.4 A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 50% (cinquenta por cento) do valor e quantitativos iniciais
atualizados do contrato, conforme previsão constante no Art. 4°-I da Lei 13.979/2020.
11.5 Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor (es), no prazo estipulado acima,
poderá a Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
devidamente atualizados, ou revogar a licitação, independentemente das conseqüências previstas no
Artigo 81 da Lei Federal n2 8.666/93.
11.6 Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá(ão) no todo -ou em` parte, os
fornecimentos do objeto do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mes6i0Xsyy
- proibido(s) de
subcontratação ou sub-rogação do instrumento contratual a ser firmado.
11.7 A ATA DE REGISTRO DE PREÇO e 0(s) contrato(s) dela oriundo 14-0.(ãO) o prazo até o dia 31 de
Dezembro de 2020, a partir da data da sua assinatura.
11.8 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter e comprovar todas as
condições de habilitação exigidas neste certame.
11.9 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo da validade de sua proposta, não celebrar
assinar a ata de registro de preço e/ou o contrato, é facuitado à Administração, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas na legislação pertinente, exaMinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subseqüentes, na ordem de classificação, bem"como o atendimento, pelo licitante, das condições de
habilitação, procedendo à contratação por disperisajde licitação.
11.10 Na convocação dos remanescentesserá observada a classificação final na sessão originária do
pregão, devendo os convocados apresentarem os documentos de habilitação cuja validade tenha-se
expirado no prazo transcorrido dá-dita- d'a primeira reunião.
11.11 Somente será consideradõ, nabilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação
na data da primeira sessão é que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura
estiverem vencidos/
\ nascentes convocados na forma dos subitens anteriores se obrigam a atender à
11.12 Os licitante;rerhã
convocaçao.e açassinar o contrato respectivo de acordo com a proposta que apresentou, no prazo fixado
pela Comisaão Permanente de Licitações, ressalvados os casos de vencimento das respectivas
propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das
condições de habilitação.
11.13

O prazo para a entrega do objeto contratual admite prorrogação, a critério da Administração,

mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Art. 57 § 1°,
da Lei 8.666/93.
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11.14 O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situaôões
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e
autorização da autoridade competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter
eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
11.14.1 Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se foro caso, serão efetuados e
calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
11.14.2 Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os meros serão
reajustados pela variação do porcentual resultante da diferença do preço fixado pra *ç. dia de
)
apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicandoe,
-s sobre o preço
proposto.
11.14.3 A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial ~provando o reajuste,
acompanhado de requerimento.

12. DAS PENALIDADES
12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8,6,66/de' 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a
Licitante que:
12.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
-12.1.2 Ensejar o retardamento da execução do oôjeta\
12.1.3 Fraudar na execução do contrato;
12.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5 Cometer fraude fiscal;
12.1.6 Não mantiver a proposta. Atit'
12.2 A Licitante que cometer/eqiialq\uer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civirè criminal, às seguintes sanções:
12.2.1 Advertência podáltáVeves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratant

4:)?‘

12.2.2 Multa rhoràtólia" de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
7 S,Laté o limite de 30 (trinta) dias;
parcela inaditp
12.2.3 Multa ôompensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
12.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Araci/BA, pelo prazo de até dois
anos;
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12.2.6 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;
12.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
12.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
12.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

±„„
12.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração arhÁyjrtude de atos ilícitos
praticados.
12.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á emProcetso administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando‘d:Ácedimento previsto na Lei
n°8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°9.764, de 1999.
12.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções“evata em consideração a gravidade da
?,c.

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem cprtitio dano causado à Administração, observado
o princípio da proporcionalidade.

/

12.6 Não será efetivado qualquer pagamento ao PORNECEDOR enquanto não efetuado o pagamento da
multa devida.
12.7 A multa poderá ser aplicada cumulatNaMehte com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo FORNECEDOR éd.6 prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração distrate:Com a empresa.
12.8 A competência para akületnó de responsabilidade e conseqüente aplicação das penas aqui
previstas são exclusiva‘4ó ONTRATANTE, salvo quanto a pena de declaração de inidoneidade, que
compete ao Prefeito,
12.9 Os danos air). ej ísos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, após conclu o de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificaçãd:admmistrativa ao CONTRATADO, sob pena de multa.
12.10 aclistreto, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade competente da
contratante.
13. LOCAL/PRAZO/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
13.1

O endereço para entrega dos itens será na sede da secretária Municipal de Saúde num prazo

de até 5 dias úteis da solicitação.
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DO PAGAMENTO
14.1 Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade financeira da Administração, após a
protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente, liquidada pela
Contabilidade e seja encaminhada à Secretaria de Governo, Administração e Finanças e Planejamento.
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,
além das certidões de regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena de não
pagamento.
14.2 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo 'oti em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providenOjaa-necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da;reaPfesentação da fatura,
devidamente corrigida.
14.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto„pend nte de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
,)

direito a reajuste de preço.

14.4 O descumprimento do subitem 14.1 deste edital' poderá acarretar a rescisão do contrato, por
inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado pela AdmjnstreOão para a empresa a ser contratada da seguinte forma:
conforme fornecimento, exclusivamente 'atraVes de crédito em conta especificada pelo credor e
mantida em instituição financeira indiÇada pela SEFAZ no prazo de até cinco dias, contados a partir
da apresentação da Nota Fisgai/Fatúra e depois de atestada pelo Contratante o recebimento
ÁN
parcial/definitivo do objeto licitãdb..,,
15.2 Não será permitida greVisâ o de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propestes devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
`1
15.3 Em havendo.alOma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação
•
S
l
\da fatura aquelania 'qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a ser contratada.
15.4 O pagahiento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 - Tendo em vista se tratar de Registro de Preço a dotação orçamentária apenas será informado
no ato da contração ou da emissão da ordem de fornecimento.

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04— Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: preciaoaraciaqmaii.com

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

17.

INCIDÊNCIAS FISCAIS

17.1 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, a CONTRATADA.
17.2 A CONTRATADA 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 9valiação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
17.3 Ficando comprovado depois do negócio realizado e antes da entrega-Pp‘ -abjeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondente4quaisquer tributos não
incidentes sobre a compra, tais valores serão imediatamente excluídos, com 'atlexiolução ao MUNICÍPIO,
do valor por ventura.
REVOGAÇÃO -ANULAÇÃO
18.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do<art.,49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou
em parte.
18.2 O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogarvesta libitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente çorriprovado, pertinente e suficiente para justificar a
?
decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la senStatada insanável ilegalidade, baseado em parecer
escrito e devidamente fundamentado.

/

18.3 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.

v ,

IMPUGNAÇÃO AO EDITA
4.,
p:t. ações referentes ao edital deverão ser apresentados por e-mail
19.1 Os pedidos de/ .íS

(preciaoaraciacimail(6",

dereçados a Pregoeira, contendo as informações para contato (telefone,

endereço eletro icocon
social ou instrumento equivalente acompanhado da procuração,
'çç > rato
t
7,„ `
quando neceàsarjo), sendo que, até um dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública,
-,e
qualquer-laegéoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, utilizando-se do e-mail
pregaoarapi@gmail.com, eupiatosoloclosrria Comiscão F'ormancntc-do Licitação, sito i--Prar Píer

Maiores informações Tel. (0xx75) 3266-2144
19.1.1 No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial da
unidade responsável pelo acompanhamento da licitação, os prazos estabelecidos neste subitern,

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 - Centro - CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: pregaoaraciaqmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BANIA
CNPJ n0 14.232.086/0001-92

começarão a correr no primeiro dia e hora útil subsequentes, ao registrado na corre

ncia

eletrônica.
19.1.2 Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a Prefeitura Municipal
de Araci, aquele que não se manifestar até um dia útil antes da data de abertura da sessão do pregão,
apontando as falhas e/ou irregularidade que o Licitante considere que o viciaram, conforme previsão
constante da Lei 13.979/2020 que reduziu os prazos
19.1.3 Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo previsto de Lei.
19.1.4 Acolhida à impugnação, caso não haja alteração na proposta, poderá ser defió ide publicada
nova data para a realização do certame.
19.2

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório4êverão ser enviados a

Pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sess,- pública, protocolados no
endereço constante no preâmbulo ou por meio eletrônico viaOntealet, através do e-mail
pregaoaraci@gmail.com, obedecido o critério previsto no 4ubite

19.1 e 19.1.1. 19.3 As

impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os,prazos previstos no certame.
19.4 As respostas às impugnações e os esclarecimentos pfestados pela Pregoeira serão entranhados
bir
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis Rart,donbulta por qualquer interessados.
19.5 Apresentação de impugnação, após o prazo e/stip:fiado no subitem anterior, não a caracterizará
como recurso, recebendo tratamento de ação adolinilfrativa calcada no direito de petição, interposta
perante a Pregoeira que encaminhará no praztó,cle 05 (cinco) dias à autoridade competente para no prazo
de 30 (trinta) dias, do recebimento, procedéRo julgamento.
20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 Os proponentes são responsávesís45ela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

A *-

apresentados em qualquer faSe dalicitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas.
\')
20.2 A qualquer tempoprites-da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Pregoeira, se
necessário, modificareSte Èdital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estaçe
10a , exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
fel'Y'r
propostas.A\C<N \k
V
"
.7
4 tiC:
20.3 Após,apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
20.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante
a realização da sessão pública de Pregão.
20.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados", sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
20.6

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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20.7

É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior

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;
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;
Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao/entendimento de
suas propostas;
20.8

A PREGOEIRA poderá em qualquer fase da licitação, suspendens rabalhos, devendo

promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos tràbalt;ios.
20.9

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.
20.10

tRh

Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias uteis4contados a partir da convocação, para
An X

assinar o instrumento de contrato ou retirar a nota de empenholunto à Prefeitura. A referida convocação
será feita através de envio de fax, ofício, ou e-mail.
Caso o licitante vencedor não apresegte 'situação regular no ato da assinatura do contrato ou
ersitk
retirada do empenho, ou venha recusar-se mélebrá-lo/retirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo
ot.'N
estabelecido e na vigência da sua propostaNsUjettar-se-á às sanções cabíveis, reservando-se à Prefeitura
ttk4.4im
Municipal de Araci, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, renovar a licitação
20.11

ou convocar os remanescentes;
20.12

Quaisquer informk, es é esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser enviados

EXCLUSIVAMENTE atrav'ts do correio eletrônico: preqaoaraciaomail.com . (DEVIDO A PANDEMIA DA
COVID-19, APENAS1S'frRtfJTlLlZADO O MEIO ELETRONICO DE COMUNICAÇÃO.
20.13

Os autia do)Proéesso administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados

na Diretoria de;Co Oras e Licitação.
NOstcasos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002, do
As,
Decreto n° 10• 024/2020, da Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto n°
'.*-•
3.722, de 2001, do Decreto Municipal n° 1298/2020, da Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n°

20.14

8.666, de 1993, subsidiariamente.
20.15

Fica designado o foro da Cidade de Araci- Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer

questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
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21 DOS ANEXOS
21.1

Fazem parte deste Edital, como Anexos:

Termo de Referência (ANEXO I);
Modelo de proposta de preços (ANEXO II);
Modelo de declaração de servidor público (ANEXO III);
Minuta da Ata de Registro de Preço (ANEXO IV);
Modelo de Carta de Credenciamento (ANEXO V);
Declaração de atendimento às condições de habilitação (ANEXO VI);

\r"
,

Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal (ANEXO VII);
Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida detdOntratar com qualquer
entidade integrante da Adm. Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ouln,ta (ANEXO VIII);
Modelo de declaração para microempresas e empresas de pequeno põi-là (ANEXO IX);
Minuta do Contrato (ANEXO X);
Declaração de dados do representante legal para assinatura sio contra o (ANEXO XI);

Araci, 07 de Julho de 2020.
MARIA Vj
EtNit ATOS MOURA
DIRETORKDÉISCITAÇÕES
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 - JUSTIFICATIVA e OBJETO
t
1.1 Aquisição de kits para realização de TESTE rápido, pata diagnostico da COVID-19, Detecção de
A, 4ts, /
anticorpos IgG e IgM, visando atender as der:celas da SECRETARIA DE SAÚDE do Município de
ARACI, para o enfrentamento da pandemia\dCOVID-19 em neste município, aja visto o crescente
numero de casos confirmados em nosso muni-doi°, o qual já registrou ate o momento 230 casos.
1.2 Devido ao quadro de pandemia referente ao COVID-19, e baseado na necessidade da ampliação de
‘1
3/451=-...
testagem dos profissionais que, a uam diretamente e indiretamente nas ações de enfrentamento a

ir

COVID-19 assim como Ratà‘ó diagnostico de pacientes com suspeita ou sintomas da COVID-19
---(N) ''
atendidos no sistema d saukleb publico deste município, se faz necessário a aquisição dos kites descrito
74,i
em planilha. Os ite s.6?„,
serão utilizados na testagem feita nas unidades de saúde, hospital e UPA e pelos
3"
profissionais e ,tétni ceda área de saúde e assistência social do município de Araci. Será solicitado a
,.."‘ X - '
apresentaçãO da FICHA TÉCNICA ou BULA produto ofertado o qual será avaliada pelo setor técnico da
secretariásolici ante.
S.,
2. DOS PRODUTOS
2.1 Os produtos serão fornecidos de forma PARCELADDA (conforme ordem de fornecimento), devendo a
entrega ser efetuada na sede da SECRETARIA SOLICITANTE no horário das 07:00 AS 12horas, até
que seja atingida a quantidade total adquirida, em atendimento às requisições expedidas pela secretaria
solicitante. Os horários e á periodicidade de entrega poderão ser alterados conforme necessidade da
Prefeitura.

é.
ti
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74,C,„er
2.2 Os MATERIAIS deverão ser entregues em embalagem que garantam sua INTEGRIDADE e hig
2.3 A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e de

validade e o devido REGISTRO no MINISTERIO DA SAUDE.
A Licitante vencedora deverá entregar o produto conforme determinação da SECRETARIA DE
SAUDE, em conformidade com o estabelecido no presente anexo, no decorrer do prazo de vigência
contratual.
2.4

2.5

A Licitante vencedora deverá entregar os produtos no ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE
,

SAÚDE, situada no Centro, Município de Araci - BA, , no horário das 07hs as12h00: sendo que a
solicitação de entrega do produto efetuada pela Secretaria, com 05 (CINCO) dias de antecledência poderá
ser via impressas ou e-mail.
2.6

Verificar se o(s) produto(os) corresponde(m) ao descrito no Pedido de Fernecimento da LICITANTE

VENCEDORA.
2.7

Os produtos deverão ser entregues embalados em:

2.7.1 EMBALAGEM: deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado.

lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o trans0orle':du armazenamento e que garanta a
integridade do produto durante todo o seu período de yedàdell O produto devera estar de acordo com
legislação vigente e possuir o devido REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
\‘„
O transporte deverá obedecer a critérios adeemêdOST de modo a não afetar a qualidade e integridade
2.8
dos mesmos.

,
:
2.9 Caso o(s) produto(os) não corresponda(m) át-especificações constantes do Pedido de Fornecimento ou
f

que estejam danificados pelo manuseio eeetocagem, os mesmos serão devolvidos e substituídos pela
LICITANTE VENCEDORA no prazo ‘0-Ximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento da
notificação, sob pena de aplicação da:e:Medidas coercitivas previstas.
)<\
2.10 A inspeção e fiscaliztepela PREFEITURA não isentam, tão pouco diminui a responsabilidade da
Á.'. \..\„
LICITANTE quanto à gáraitps produtos.
2.11 Ocorrendo a talfiStaualduer material, a LICITANTE VENCEDORA deverá comunicar imediatamente

por escrito à PRE,FE TURA; pata que sejam tomadas as devidas providências para não paralisação do
fornecimento.„É
3. DO QUAikITÃTIVO
3.1

O quantitativo a ser adquirido é:

Lote 001 - AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID - COTA PRINCIPAL
DESCRIÇÃO
I
ITEM
1.

UND I QTD I
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1

UND 1.500
TESTE, diagnostico rapido, para COVID-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.
0... .

Lote 002 - AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID - COTA EXCLUSIVA PA A
ME/EPP 25%
UND QTD
DESCRIÇÃO
ITEM
UND 500
TESTE, diagnostico rapido, para COVID-19, Detecção dó.» ''''
1
anticorpos IgG e IgM, metodologia de imunocromatografirde11ào
lateral. Sensibilidade minima de 91,7% e especificidade de‘10óc'h para
IgM quando infectatado até no mínimo 10 dias. Tiras,conteild'o regiões
C = controle, IgM = anticorpos IgM e outra contenC101gt =
anticorpos IgG, utilizar amostra de sangue ou plaanNrmetodologia de
imunocromatografia de fluxo lateral. Sensibilidgdjminima de 91,7% e
especificidade de 100% para IgM quando nfeçtare-do até no mínimo 10
dias. Embalagem com dados de identificatao dolproduto, marca do
cao, prazo de validade e
fabricante, bula em portugues, data de(fawràãi
Registro no Ministerio da Saude. /t'4. DA ENTREGA
4.1 A prova de entrega é a assinaturdos ncarregados pelo recebimento na via da nota de remessa e
servirá apenas como ressalva ao forriecedor para fins de cumprimento da data de entrega.
/C)
4.2 No caso de PRODUTO entregues,em desacordo com o edital e/ou quantidade insuficiente, a nota fiscal
e/ou nota de remessa nàfterá)aCeita, devendo o produto ser reposto em no máximo 24 (vinte e quatro)
horas, devendo, após,e4stNyíodo, ser recebida a Nota Fiscal para posterior pagamento.
r.
O
Municipio$
s&rva
ó
direito
de aumentar ou diminuir as quantidades, antecipar ou postergar a
4.2.1
data de entrega, meài ntercomunicação à Contratada com antecedência de no mínimo 24H5.
4.2.2 Os pay,Tos adquiridos deverão ser ENTREGUES em ate 5 dias uteis, de acordo com a
especificaçã'kEdital, reservando-se a secretaria, o direito de rejeitá-los no todo ou em parte, obrigandose a vencedPra a promover sua substituição sem qualquer ônus adicional no prazo máxima de 24 (vinte e
quatro) horas 'e sujeitando-se a aplicação das penalidades previstas no presente edital.
4.2.3 São partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, a presente
licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas
pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.
4.2.4 Quaisquer atos ou ações praticados por empregados, prepostos ou contratados da contratante, que
resultarem em qualquer espécie de dano ou prejuízo para a Administração Pública e/ou para terceiros, serão
de exclusiva responsabilidade da contratada.
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4.2.5 São de responsabilidade da contratada eventuais demandas judiciais de qualquer natureza, contra
ela ajuizadas, relacionadas ao presente Edital e à execução do Contrato.
DA ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS
5.1 A aceitação é a operação onde os membros da secretaria acordam que o(s) produto(s) entregues(s)
satisfaz(em) as especificações, quantidades, preços e qualidade, constantes na Nota de Remessa.
DO PAGAMENTO
6.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 05 (cinco) dias após a entrega do nróduto, podendo
em casos excepcionais e devidamente fundamentado haver a antecipação do pagamento Ora garantir a
entrega do produto, mediante apresentação da Nota Fiscal e/ou Fatura em duasfiásridevidamente
atestada por servidor ou comissão Secretaria, bem como comprovação de regujaarldãã,junto à Fazenda
Municipal, Estadual, Federal, certidão de regularidade perante a Seguridade/S6ciaVe de regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS e débitos Trabalhist47 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Além das exigências já citadas poderão ser acrescentadas outras que Secretaria Municipal solicitante
acharem conveniente para melhor execução contratual e principalmente que garantam a qualidade dos
produtos que serão fornecidos ao município.
7.2 Qualquer atraso na execução das obrigações antiigpl deverá, obrigatoriamente, constar de
justificativa protocolada na Secretaria Municipal solicittht‘Êgão emitente da Nota de Empenho, dirigida
à autoridade competente, até o 2° (segundo) dia'k til àriterior à data prevista para o fornecimento do
objeto.
7.3 Não acolhida a justificativa de atraso ou não tênclb sido apresentada justificativa plausível, o contratado
sujeitar-se-á as penalidades estipuladas no TãnbContratual, com fundamentação na Lei Federal
8. DO PREÇO ESTIMADO
&do Decreto Municipal n°01298/2020 no seu Art. 14°, o valor estimado
8.1. Conformeprevisão "
constan
fr, .se1w#
será SIGILOSO e diynígad,o imediatamente após a conclusão da fase de lance e classificação da
empresa primeira,ciók
Y •
. 14. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar
xpressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
§ 1° O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será
fundamentado no § 3° do art. 7° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do
Decreto n°7.724, de 16 de maio de 2012.
9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 — Das Penalidades
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9.1.1 - O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações ora estabelecidas sujei ar a
CONTRATADA às sanções deste Termo de Referência amparadas na Lei n°. 8.666/93, garantida prévia
e ampla defesa em processo administrativo próprio.
9.1.2 - Estará a CONTRATADA sujeita às seguintes penalidades, de aplicação independente e
cumulativa, sem prejuízo de outras estabelecidas na Lei n°. 8.666/93, com suas alterações posteriores:
9.1.3 - Advertência, nos casos de descumprimento de grau leve e que não mereçam nenhuma das
penalidades adiante elencadas;
9.1.4 - Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor do objeto contratado, até o limite de' 20;% (vinte por
cento), por dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s) e Serviço(s) contratado(s);/
4,47%
9.1.5 - Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto contrata0
ern
‘444,4 caso de atraso
injustificado superior a 30 dias na entrega do(s) produto(s) e serviço(s) contretado(e), além de rescisão
Yr
do instrumento de contrato ou outro equivalente;
9.1.6 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do 4objetolcontratado, nos casos de
descumprimento dos prazos previstos para o fornecimento, conforme estabelecido no subitem 8.20.4
"s4
deste Termo de Referência;
9.1.7 - Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o vaiou, NOM° contratado, nos casos de entrega de
qualquer projeto que manifestamente resulte inefícientévou proporcione prejuízo considerável às
atividades da CONTRATANTE;
9.1.8 - Multa de até 20% (vinte por cento) spbbre).64vaior do objeto contratado, nos casos de reincidência
)
na aplicação de penalidades previstas nosItene anteriores, além de rescisão do próprio instrumento de
contrato ou outro equivalente;
9.1.9 - Multa de até 20% (vinte„,po);prito) sobre o valor do objeto contratado, nos demais casos que
envolvam a inexecução total' o parcial das condições pactuadas e obrigações assumidas e que
resultem em nítido prejkit bata a Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), além de rescisão do

4

próprio instrumento de contrato ou outro equivalente.

"

9.1.10 - Rescisão do respectivo instrumento de contrato, nos casos de Inexecução total ou parcial da
./4. 1%44,
avença ou nomays de reincidência injustificada no descumprimento das obrigações previstas neste

,"

Termo de:Referência, que resulte em nítido prejuízo para as atividades da SEFAZ;
9.1.11 -Nat raso injustificado na entrega dos produtos por prazo superior a 30 (trinta) dias poderá ser
considerado como descumprimento total da contratação, acarretando na sua rescisão, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis.
9.1.12 - A aplicação das penalidades mencionadas no item anterior não constituirá óbice à aplicação
cumulativa das penas previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8666/93.
9.2 - As especificações técnicas detalhadas de cada item encontram-se no Anexo I, deste Termo de
Referência.
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
Araci, xxxx de xxxx de 2020

À
Prefeitura Municipafte‘ra i - Bahia
At.: PREGOEIRØi&ipaI
Pregão EletrâCo ara Sistema de Registro de Preçon° 007/2020
Art
Sra, PREGOEIRA,

Atendendo a solicitação desta conceituada Prefeitura, a empresa
situada na

CNPJ n°

, vem apresentar a sua Proposta de Preço para a xxxxxx

xxxxS/BAHIA, conforme detalhamento nos quadros a seguir:

Praça Nossa Senhora da Conceição, 04 — Centro — CEP 48760000
Fone: (75) 3266-2144 e-mail: preqaoaraciqmail.com

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

LOTE
ITEM
1.1 x

DESCRIÇÃO

MARCA

UND

QUANT.

P.
(R$)

Unit

P. Total (R$)

VALOR GLOBAL

O valor lote da Proposta de Preço acima referenciada e abaixo discriminada é de xxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
OBS: CONFECÇÃO GERAL DO MATERIAL COM AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
4

Atenciosamente,
,
p resentante legal
Carimbo de CNPJ e assinatura do ré

ANEXO III
ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS

PREGA() ELETRONICO N°

/2020

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO

.

.
Am
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ç

CNPJ

Declaro sob as penas da Lei que a empresa

na

qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo município de Araci - BA, não
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista.

de 20_.

de

'Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV
MIN Tiy-DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
'
presente de um lado o Município de XXXXXXX, por
....... do ano
do mês dp
Aos dias
intermédio da Secretaria)cle'rXxx — órgão Gerenciador, neste ato representado pelo Senhor Secretário
nte autorizado pelo Decreto de Delegação de Competência, publicado no DOM
rbei
XXXXXXXXXXX, cliVidá.
de 00/00/20d,,,i oravante denominado MUNICÍPIO, e do outro as empresas
legais,
representantes
seus
pessoas
dos
nas
e
dos
CPF
.
emitidos
por
Portádores dos documentos de identidade n°
Senhores..4:—
*;"
. inscritas no CNPJ/MF sob os números
Nm
co.sede na
n°
simplesmenteY denominadai de FORNECEDOR(ES), firmam a presente ATA DE REGISTROS DE
, adjudicada e homologada
PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n°
, para Registro de
referente
ao
Pregão
Eletrônico
para
Sistema
de
Registro
de
Preço
n°
às fls.
Preços de xxxxxxxxxxxxxx, relacionados no Anexo I e II do Edital, nos termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n°
10.520/02 e do Decreto Municipal n° 00, de XXXXXXXX de 2014, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
1. DO OBJETO E PREÇO REGISTRADO
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1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro
de Preço n°

/20xx, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão

contemplados o prazo de execução e a estimativa das quantidades de KITES 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 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-dáta da assinatura
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados ped:erfp, ser convidados a
firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas kerttrientes.

1.3 - A(s) contratação(ões) derivada(s) do registro obedecerão às • con içoes da minuta de contrato
constante do Anexo V deste Instrumento.
2
55 5

1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a assodWãoyda contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a iTusãO7cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum comprotniásô ássumido por aquela com terceiros.

1.5 - Durante seu prazo de validade, as propl9stit selecionadas no registro de preços ficarão à disposição
da Xxx, para que efetue as contratações dás oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.

1.6 - A existência de preçoságiStf dos não obriga a Xxx a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada wutilizaçao de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo
1
assegurado ao beneficiatiô do registro a preferência em igualdade de condições.
/c;
1.7 - O forneçoctorou 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.

1.8 - As supressões poda& ser superiores a 25%, desde que seja resultado de acordo entre os
contratantes.
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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:

Objeto — Materiais de construção

Lote 1 — Vencedor XXX

Item

Unid.

Qtd.

Valor

Máxima

unitári

estimada

Descrição

(R$)
_.
dS?"•.).

.

A0V
1;1,,V

a1

,
Valor total do lote (R$)

Objeto - Materiais elétricos

Lote 2—Vencedor XXX
ç

Item

Unid.

Qtd.

Valor

Máxima

unitári

estimada
,i'le_ Y

Descrição

(R$)

•.

,. e I '‘,%
iSV

ii

Valor totaido lote (Fr$

—
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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 Xxx, na qualidade de
ÓRGÃO GERENCIADOR, bem como as Secretarias de XX, xx e xxx, na qualidad e ÓRGÃOS
PARTICIPANTES.
3.2 - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Xxx Pública Municipal pódérá solicitar a utilização
da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação eby:Olgrafe, observadas as
exigências contidas no art. 15° do Decreto Municipal n° xxx/2013.
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1 - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Xxobrigáfr-se a cumprir fielmente a disposição
constante no artigo 4° do Decreto Municipal n° xxx/2014.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRÓAOPÁRTICIPANTE E NÃO PARTICIPANTE
twi
5.1 - O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO ,NÃO:IPÁRTICIPANTE, através de gestor próprio indicado,
obrigam-se as condições previstas no art. 26° eísil.4,6-Decreto Municipal n°828/2014.
DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR-, :S.
6.1 - O FORNECEDOR obriga-se a:

a) assinar a ARP e retirar

va nota de empenho no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados

da convocação, no que Obbe ,

informar, no p(of3áximo Fi? 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Xxx'PLiblica (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;
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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 datájclassinatura da
presente ARP;

ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e particiOnt (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execuçãvçlas, obrigações assumidas na
presente ARP;
„
apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de>forinação de preços atualizada contendo
a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na seSsão de licitação, após os lances, se for o caso;
4

manter, durante e vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas 4,,ltação;
)
4"

I) arcar com as despesas com embalagetn, 'seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários e demais despesas-envolvidas na entrega.
DO PREÇO
5.1 - O preço de cada item enc ntra-se especificado no Anexo I do Edital.
5.2 - Os preços proWstos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, córnthbtilções fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos
sociais, xxx, lucTroétquipamentos e transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória ou
necessária,(.060pecificada neste Edital.
5.3 - O Munibípio 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 "Xxx".
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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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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 .iclo 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 subseqUente, 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.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratadà serão' efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 05 (cincordias, contados da data de verificação do adimplemento de cada
oarcela, o que deverá ocorrer no prazo de it5 (quinze) dias.
_
8.2 - Em havendo alguma pendênciá impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da contratada. /
/1 <
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá .... diasiade4)á 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 efou 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.
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8.7 - A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Xxx, em caso de mora, será C. o aaa
1

considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
9. 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 Matatmlecidas no Edital,
mus 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 máximoa 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 classifica'ção, 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, atêm publicação da homologação da revisão.
9.7 - O Município se compromáe M prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que
visem esclarecer ou orientaSfiel /curnprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto
deste instrumento no Diário,áficial do Município.
DA ENTREGA /.:..J' )-k
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;
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10.3 - Em caso de divergência entre a SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Faturb-- .eritre
os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para a oção
das providências cabíveis.
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 Xxx.
10.7 - O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste ihstrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Cd ital.
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 Xxx Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
11.3 - A multa será graduada de acordo com a grávidade 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;
- 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 décimoytor cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo dià:11.4 - O Município,,ie'reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de
qualquer multa PorV'eritUra 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 Xxx Pública 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.
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11.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decirrentes
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;
DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 - Constituem motivos de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lét4t,° 8.666/93.
11.2 - Caso o Município não utilize a prerrogativa de rescindir o contrato, a seu excluslvo4critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que,, Êtrim"ecedor cumpra
integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das sançõelpreVistas no Edital.
11.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condiçõss previstas no Art. 79 da
Lei n.° 8.666/93.
11.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescibão previstos nos Arts. 77 a 80
da Lei n.° 8.666/93.
DA COBRANÇA JUDICIAL
,
11.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão dói) adas através de processos de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou 9cí9ip.?na çã o de créditos, sempre que possível.
DA FISCALIZAÇÃO
13.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento,será exercida pela
4,4444
13.2 - Em caso de divergência entre a%SOLICITAÇÃO DE DESPESAS - SD e a Nota Fiscal/Fatura ou entre
os produtos efetivamente entregues, o4rotnecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a
ocorrência comunicada a SSA pari cloção das providências cabíveis.
13.3 - A ação ou omissão, a& ou arcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor
da total responsabilidade,rià a9cuç o deste fornecimento.
DA VINCULAÇÃOSO/EDITAL
e obriga • a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na
14.1. O Forneced
conformidade4d&constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da
transcriçãaar)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.
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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 temporariamente- nas seguintes
hipóteses:
- quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
- 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-sé cancelado o preço registrado a partir da
data da publicação.
15.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço régisirado, 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 ,noderãà Ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da cornai:na de XXXX, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados
pela presente Ata e pelo futurti contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
E, por estarem assim justds\e,contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) +/lã de igual teor e
forma na presença ctasfesteinunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
XXXX, de

\ de 20xx.

Assinaturas: ;
Contratante
Fornecedor

Fornecedor
Fornecedor
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ANEXO V
4MODEÉ0 DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
, objeto do Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço

ASSUNTO:
n° 007/2020

Designação- e presentante

Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a)
n°

portador (a) da Carteira de Identidade

e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°

a

participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Araci, na modalidade de Pregão Eletrônico
para Sistema de Registro de Preço n° 007/2020, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
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bem como
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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 FIRMATÁRIO

ANEXO VI
(modelo)
(Papel timbrado ou darimbo da empresa)
DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4° DA LEI
N°10.520/2002) — PLENO CONHECIMENTO

A empresa
sediada

, inscrita no CNPJ sob o n°
DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos

para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4°, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,
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referente ao Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon° 007/2020, estando ciente das
penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

, em

de

de 2020.

Assinatura do Representante Legal.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO

DECLARAÇAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preçon° 007/2020
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