PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI
Centro Administrativo Municipal (CAM)
Rua do Bendengó, s'n
Centro - Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE ARAMARI

- BA

SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO
PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004-2020-PE
MODALIDADE - PREGÃO PELETRÔNICO
Nº. 004-2020-PE
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
SERVIÇO PARCELADO
SETOR - SECRETARIAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO - Aquisição de EPIs, e materiais para o combate do
COVID-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas redes de
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

PUBLICAÇÃO

- 27/07/2020

ABERTURA - 31/07/2020

EMPRESA PARTICIPANTE
EMPRESA
UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI
L. BACKES -ME
MEDFASP SERVIÇOS E
COMÉRCIO EIRELI.
SUPER TERRA COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI - ME
LMG LASERS - COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.
QUANTUM IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA,
VALOR TOTAL DO PROCESSO

VALOR R$
R$ 16.407,00

R$ 38.682,60

R$ 8.942,04
R$ 1.084,00
R$ 21.990,00

R$ 894,00
R$

87.999,64

ol

Prefeitura de Aramari

Centro Administrativo Municipal - CAM
Rua do Bendengó, 175
Centro - Estado da Bahia

EA

PROCESSO ADMINISTRATIVO/REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

Do

SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Assistência Social

1.SECRETARIA
INTERESSADA:
3.RESPONSÁVEL

É

4.OBJETO:

Aquisição de EPIs, e materiais para o combate ao COVID-19 nas Redes
de Sistema Único de Assitência Social - SUAS.

4.1 JUSTIFICATIVA

Prestar proteção aos funcionários da rede SUAS no atendimento ao
usuários da Assistência Social.

5. LOCAL DE ENTREGA

Secretária Municipal de Assistência Social

SATA:
pájpenoDo

10/07/2020
DE
MAT/SERV
5.2.RELAÇÃO

ITEM

DESCRIÇÃO DETALHADA

01

MÁSCARA ACRÍLICA “FACE SHIELD” — Máscara básica transparente para
—
proteção facial em acrílico e PETG 25x25x25
Máscara descartável tripla camada com
MÁSCARA DESCARTÁVEL
— N95 — cx.
elástico
c/ 100 und.
MÁSCARA DE TECIDO Máscara de tecido confeccionada com algodão
ou tricoline que contenha 02 camadas de tecido (dupla face).
LUVA Luva de látex simples (para procedimento) em conformidade
—
com a Portaria 332/2012 — INMETRO — cx. c/ 100 und. Tamanho: 9

|

02

|

03

|

04

|

-

-

-

UND | QTD

VIR

VLR TOTAL

UNIT

MEM

| UND | 100
.

600
| UND |
|

UND | 400

| CX

05

(6).

,

e

|

EM

03 meses, ano 2020
E

?

-

027 /2020

Marília Rachel de Santana

+

Bege,

2.Nº Processo

- SEMAS

03
05 | LUVA — Luva de látex simples (para procedimento) em conformidade | CX
— Tamanho: 8
— INMETRO — cx.
c/ 100 und.
com a Portaria 332/2012
(M).
06 | LUVA Luva de látex flocada com revestimento interno em flocos de | UND | 100
—
algodão e relevo antiderrapante na palma e pontas dos dedos Cor:
—
—
amarela — 30 cm de comprimento tam 8 (M) pct c/ 01 par.
—
03
07 | TOUCA Touca descartável em TNT sanfonada 100% polipropileno | PCT
— Gramatura: Comfort — Tamanho: 43cm de largura X 49cm
Cor: branca

-

08
09

|

10

|

11
12

|

13

de comprimento — pct c/ 100 und.
UND
FRASCO SPRAY BORRIFADOR 500ML
— etílico 70% cx
ÁLCOOL EM GEL Álcool em gel antisséptico
— cx
c/ 06 und.
embalagem 450g
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% — Álcool liquido antisséptico 70% - garrafa de IL | CX
—
cx. c/ 12 und.
PAPEL TOALHA - pacote com 1000 folhas
PCT
UND
AVENTAL DESCARTÁVEL COM GRAMATURA MAIOR QUE 50, manga
longa, confeccionado em TNT, atóxico, vestimenta de segurança

-

hospitalar. — pct c/ 10 und.
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA USO HUMANO medidor de
testa sem contato; medição instantânea em display digital.

Marília achel de Santana
Social
Secretágia de Assistencia

ao

?
O

Fone: (75) 3432-1159

/

3432-1175

UND

io
05
05
15

50

01

O

9

Prefeitura de Aramari-

Centro Administrativo Municipal CAM
Rua do Bendengó, 175
Centro - Estado da Bahia
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
6.0OBJETO: Comforme item 4.0

15

Data:

1, 2020
<A
Antonio Luiz Cardoso.Dantas
Secretário de Administração

SETOR DE COMPRAS

09.RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
ORGÃO /UNIDADE:

8.CUSTO ESTIMADO R$

7.TIPO

()
()

OBRAS
SERVIÇOS

|ns

”

COMPRAS

S306

LA GY 47

A02I -2033

PROJ/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE
DESPESA:

ro

Á

334,0 3000

32305200
00-122 -L28-403

FONTE:
PRÓPRIO

( ] VOLUNTÁRIA

pá

OBS.:

()

FUNDOA FUNDO

DATA:

So

/

OF

( )

OUTROS

/2020

Gilmáfio N6fy

Responsável pela contabilidade

GABINETE DO PREFEITO
todos os atos administrativos necessários ao
a
10. Autorizo à Comissão Permanente de licitação proceder
mento.
atendimento da solicitação contida neste docu
Em:

.

B/0352020

2s

Fidel Carios Souza

Dantas

Prefeita Municipal

12.PRAZO
FORMA DE PAGAMENTO:

11.MODALIDADE DE LICITAÇÃO
DISPENSA

CONVITE

TOMADA DE

()

E
| INEXIGIBILIDAD |

()

| PREGÃO

PREÇO

CONCORRÊNCIA |

Prefeitura de Aramarl
CNPJ: 13.646.740/0001-41
CEP: 48130-00
Fone: (75) 3432-1159 / 3432-1175

()

PRAZO DE

EXECUÇÃO/ENTREGA:

TINA

Prefeitura de Aramari

Centro Administrativo Municipal - CAM
Rua do Bendengó, 175
Centro - Estado da Bahia

L

1]

PROCESSO ADMINISTRATIVO/REQUISIÇÃO
DF. COMPRAS/SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

2.Nº Processo

1.SECRETARIA

SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Saúde - SESAU

INTERESSADA:
3.RESPONSÁVEL

Aléssia jatinã Lima Rocha

4.OBJETO:

Aquisição de EPIs, e materiais para o combate do COVID-19 nas
Unidades Básicas de Saúde.

4.1 JUSTIFICATIVA

Prestar assistência aos pacientes e garantir segurança e melhores
condições de trabalho 35 equipe funcionários e equipes que estão a
frente ao combate do COVID-19.

5. LOCAL DE ENTREGA

Secretária Municipal de Saúde

5.1.PERIODO

03 meses, ano 2020

027 /2020
o

09/07/2020
DE
MAT/SERV
5.2.RELAÇÃO
DATA:

DESCRIÇÃO DETALHADA

ITEM

LUVA NITRILIC; G, para procedimentos não
cirúrgicos, fabrizada com horracha nitrilica, não
estéril, na cor a7u!, sem pulverização le amido,
ambidestra e coinpletamente texturizada.
Embalagem com 100 unidades.
2. | LUVA NITRILICA M, para procedimentos não
cirúrgicos, fabricada com borracha nitrilica, não
estéril, na cor azul, sem pulverização de amido,
ambidestra e completamente texturizada.
Embalagem cc n 100 unidades.
3. | LUVA NITRILICA P, para procedimentos não
cirúrgicos, fabricada com borracha nitrilíca, não
estéril, na cor azul, sem pulverização de amido,
ambidestra e completamente textufizada.
Embalagem com 100 unidades.
4. | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95, sem válvula,
classificação PFF2 e N95, não estéri:, descartável,
com camada externa wm NT PES (não tacido a base
de polipropileno), elemento filtrante comr-osto por
microfibras de polipropiteno tratados
eletrostaticamnte com a finalidade de -etenção de
partículas, com clipe nasal e elástico para ajuste.
5. | AVENTAL DESCARTÁVEL COM GRAMA TURA MAIOR
QUE 50, manga !. nga, confeccionado em TNT,
atóxico, vestimerita de segurança hospitalar.
MÁSCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD
7. | OCULOS DE PROTEÇÃO com lente de proteção em
policarbonato com tratamento antirri.co,
antiembaçante. Protetor nasal injetados do mesmo
material e has.er vazada tipo espát''z.
8. | PULVERIZADOR BORRIFADOR MANUAL COM
PRESSÃO 2L
9. | FRASCO SPRAY BORRIFADOR 500ML
1.

|

Prefeitura de Aramari
CNPJ: 13.846.740/0001-41
CEP. 48130-00
Fone: (75) 3432-1159
/ 3432-1175

UND | QTD

CX

| VLRUNIT

|

VLRTOTAL
ITEM

300

|

|

CX

500

Cx

200

UND | 200

UND

500
«

sa
UND
UND

100

80
'

UN.

10

UND

50

=

RR

'

|

Prefeitura de Aramari

WEZ

Centro Administrativo Municipal - CAM
Rua do Bendengó, 175
Centro - Estado da Bahi:

SACO DE LIXO INFECTANTE 50L, branco leitoso,
constituído em polietileno de alta densidade (PEAD)
de material virgem com solda lateral, com simbolo
infectante na parte externa, normatizado com os
padrões da ABNT e ANVISA. Pacote c/100 unds.
11) PAPEL TOALHA - pacote com 1000 folhas
10!

12]

13,

14]

15]

26]

17)

PCT

10

PCT

300

SABONETE LÍQUIDO - sabonete liquido antisséptico5 | GL
litros
UND
BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Bata de Pvc
Branca CANO LUNGO. (Altura do cano aproximada:
30cm), com forro, bota impermeável, solado
antiderrapante, rlispondo do respectivo Certificado
de Aprovação (CZ) expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE).
UND
BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Pvc Branca
CANO CURTO. (Altura do cano aproximada: 10,5cm),
com forro, bota impermeável, solado
antiderrapante, dispondo do respectiso Certificado
de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE)
UND
MACACÃO INDUSTRIAL G manga longa em brim
pesado.
CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ amarela PVC
forrada, com manga e capuz, impermeável, com
fechamento de botão frontal. Certificado de
Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE)
TESTE RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS (COVID-19)

IGG/IGM, detecção qualitativa dos anticorpos IgG e
IgM contra coronavirus. Embalagens com 25
unidades.
18) SWAB - Estéril 100% RAYON Haste Plastica

UND

20

0s

05

03

06

UND | 1000

UND

500

UND

05

l

19)

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA USO
HUMANO medidor de testa sem contato; medição
instantânea em display digital.

|

etásta de Educação

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
6.OBJETO: Comforme Item 4.0

pata:

E ,OHIO]
Antonio Luiz Cardosó.Dantas
Sec: atário de Administração

Prefeitura de Aramari
CNPJ: 13.648.740/0001-41

CEP. 48130-00

Fone: (75) 3432-1159 / 3432-1175

DOER

Prefeitura de Aramari

Centro Administrativo Municipal - CAM
Rua do Bendengó, 175
Centro - Estado da Bahia
SETOR DE COMPRAS
7.TIPO

()

OBRAS
SERVIÇOS

09.kcCURSOS ORÇAMENTÁRIOS
ORGÃO /UNIDADE:

8.CUSTO ESTIMADO R$

03204

|IR$217..169,00

A AÇÃO)
“Jorge

COMPRAS

LL

PROJ/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE
DESPESA:

(O)

334 03000

Acelino dos Santos

Responsável pela setor de compras

-

FONTE:
“bd PRÓPRIO

OBS.:

OCO

( )

FUNDOA FUNDO
DATA:

Oto

e—

-1O

VOLUNTÁRIA

( ) OUTROS
2020

LA

Gilífário Néry

+asponsável pela contabilidade

GABINETE DO PREFEITO
10. Autorizo à Comissão Permanente de licitação a proceder todos os aos administrativos necessários ao
atendimento da solicitação contida neste documento.

Em: À

T/02/2020
Fidel Carlos Souza Dantas
Prefeito Municipal

11.MODALIDADE DE LICITAÇÃO

()

12.PRAZO
FORMA DE PAGAMENTO:

CONVITE

()

DISPENSA

TOMADA DE

()

INFXIGIBILID | (1)

PRAZO DE

ADE

EXECUÇÃO /ENTREGA:

PREÇO

CONCORRÊNCIA |

()

Prefeitura de Aramari

CNPJ: 13.648.740/0001-41
CEP: 48130-00
Fone: (75) 3432-1159 / 3432-1175

|

PREGÃO
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Equilibrio de Ouro Serviços em Saúde Ltda.
CNPJ 36.041.826/0001-46

À PREFEITURA DE ARAMARI

—

BAHIA

ATT: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
MÁSCARA ACRÍLICA “FACE SHIELD" — Máscara básica

UND
UND

QTD

UNT

TOTAL

200

R$ 17,90

R$ 3.580,00

UND

400

R$ 5,50

R$ 2.200,00

Cx

0s

R$ 55,00

R$ 275,00

CX

03

R$ 55,00

R$ 165,00

UND

100

R$ 7,90

R$ 790,00

PCT

06

R$ 22,00

R$ 132,00

LUVA NITRILICA G, para procedimentos não cirúrgicos, fubricada
com borracha nitrilíca, não estéril, na cor azul, sem pulverização de
amido, ambidestra e completamente texturizada. Embalagem com 100
unidades.

Cx

300

R$ 55.00

R$ 16.500,00

LUVA NITRILICA M, para procedimentos não cirúrgicos, lnbricada
com borracha nitrilica, não estéril, na cor azul, sem pulverização de
amido, ambidestra c completamente texturizada. Embalugem com HD
unidades.

Cx

S00

R$ 55,00

R$ 27.500,00

LUVA NITRILICA P, para procedimentos não cirúrgicos, lubricada
com borracha nitrilica, não estéril, na cor azul, sem pulverização de
amido, ambidestra e completamente texturizada. Lianbalugem com LOM
unidades.

Cx

200

R$ 55.00

R$ 11.000,00

MASCARA DE PROTEÇÃO N95, sem válvula, elussilficação 1'P1:2 e N9S,
não estéril, descartável, com camada extema wm NT PES (não tecido 4
base de polipropileno), elemento filtrante composto por microlibrax de
polipropileno tratados eletrostaticamente com a finalidade de retenção de
partículas, com clipe nasal e elástico para ajuste,

UND

800

R$ 9,90

R$ 7.920,00

AVENTAL DESCARTAVEL COM GRAMATURA

60, mangu longa,
confeccionado em TNT, atóxico, vestimenta de segurança hospitalar.

UND

550

R$ 11.90

R$ 6.545,00

OCULOS DE PROTEÇÃO com

lente de proteção em policarbonato
com tratamento antirrisco, antiembaçante. Protetor nasal injetndos do
mesmo matcrial c haster vazada tipo espátula.

UND

su

R$ 9,90

R$ 792,00

PULVERIZADOR BORRIFADOR MANUAL COM PRESSÃO 21.
FRASCO SPRAY BORRIFADOR S00ML

UND
UND

to
60

R$ 19,00
R$ 5.90

R$ 190,00
R$ 354,00

transparente para proteção facial em acrílico e PET'G

-

25x25x25
02

03

04

os

06

MASCARA DE TECIDO - Máscara de tecido confeccionada

com algodão ou tricoline que contenha 02 camadas de tecido
(dupla face).
LUVA
Luva de látex simples (para procedimento) em
conformidade com a Portaria 332/2012 INMETRO cx. c/
100 und. Tamanho: 9 (G).
LUVA — Luva de látex simples (para procedimento) em
conformidade com a Portaria 332/2012 — INMETRO - cx. c/
100 und. — Tamanho: 8 (M).
LUVA Luva de látex flocada com revestimento interno em
flocos de algodão e relevo antiderrapante na pulma c pontas
dos dedos — Cor: amarela — 30 cm de comprimento - tam 8

-

-

(M)-pctc/0!

par.

TOUCA - Touca descartável em TNT sanfonada 100%

polipropileno — Cor: branca — Gramatura: Comfort Tamanho: 43cm de largura X 49cm de comprimento
100 und.

07

12

-

-

- pet c/

Rua Jorge Novis, 124 Box 1099 — Vila Laura — Salvador — BA CEP: 40270-370

HM

Equilibrio de Ouro Serviços em Saúde Ltda.
CNPJ 36.041.826/0001-46
18

LIXO INFECTANTE SOL. branco leitoso, constituido um
| SACO DE de
alta densidade
de material
com solda

PCT

To

R$ 45,00

R$ 450,00

GI.

20

R$ 30,90

R$ 618.00

UND

05

R$ 55,00

R$ 275,00

UND

0s

R$ 42,00

R$ 210,00

UND

03

R$ 120,00

R$ 360,00

(PEAD)
polietileno
virgem
lateral, com simbolo infectante na parte externa, normuitizado com ou
padrões da ABNT c ANVISA. Pct com 100

16
17

SABONETE LÍQUIDO-

sabonete liquido antisséptico 5 litrus

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Bota de Pvc Branca

CANO LONGO. (Altura do cano aproximada: 30cm), com
forro, bota impermeável, solado antiderrapante, dispondo
do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
18

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Pvc Branca CANO
CURTO. (Altura do cano aproximada: 10,8cm), com

forro, bota impermeável, solado antiderrupante, dispondo
do respectivo Certificado de Aprovação (CA) expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (M'T't:)

+

19

MACACÃO INDUSTRIAL G

20

CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ amarela PVC forrada,
com manga e capuz, impermeável, com fechamento de
botão frontal. Certificado de Aprovação (CA) expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

UND

06

R$ 30,00

R$ 180.00

21

TESTE RAPIDO PARA CORONAVIRUS (COVID19) ICICICIM,

detceção
qualitativa dos anticorpos IgG e IgM contra coronavirus. timbalagens com
25 unidades.

UND

1.000

R$ 89,00

R$ 89.000,00

22

SWAB- Estéril 100% RAYON

PCT

SOU

R$ 1,50

R$ 750,00

23

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA USO [UMANO medidor de

UND

04

R$ 300,00

R$ 1.800,00

PCT

315

Cx

05

R$ 15.00
R$ 72.00

R$ 4.725,00
R$ 360,00

CX

Os

R$ 149,00

R$ 745,00

manga longa.

Haste Plástica pet com IH) usul

testa sem contato; medição instantânea em display digital.

24

25

PAPEL TOALHA - pacote com 1000 folhas
ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico — etílico 70% -

embalagem 450g — cx c/ 06 und.

26

ALCOOL LÍQUIDO 70% - Álcool
=ex.c/ 12 und.

TOTAL DA PROPOSTA R$
CINQUENTA REAIS )

liquido antisséplico 70% - garrala de

177.350,00 (

11.

CENTO E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E

Assinadodeforma
por Mariana Amary
Dados: 2020.07.15 12:26:04 -03'00'

LS

ee

Equilíbrio

dé

Ouro Serviços em Saúde Ltda.

Assinado de forma digital por EQUILIBRIO DE OURO
SERVICOS EM SAUDE LTDA: 36041826000146
Dados: 2020.07.15 12:26:48 -03'00

Mariana Amary

Rua Jorge Novis, 124 Box 1099 — Vila Laura — Salvador — BA CEP: 40270-370

t

CHEED

SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI
Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S

E

—

COPEL

PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

“BRODUTO::

o

|

«+ ba

UND QTD: - GUNTES| nTOTAL=.:

ÍLICA “FACE SHI
facial
em acrílico e PETG — 25x25x25
proteção
MÁSCARA DE TECIDO — Máscara de tecido confeccionada com algodão ou
tricoline que contenha 02 camadas de tecido (dupla face).

UND

200

30,00

6.000,00

UND

400

10,00

4.000,00

LUVA — Luva de látex simples (para procedimento) em conformidade com
Portaria 332/2012 — INMETRO cx. c/ 100 und. Tamanho: 9 (6).

Cx

78,00

390,00

Cx

78,00

234,00

7,00

700,00

34,00

204,00

13

LUVA — Luva de látex simples (para procedimento) em conformidade com
a Portaria 332/2012 — INMETRO — cx. c/ 100 und. Tamanho: 8 (M).
LUVA — Luva de látex flocada com revestimento interno em flocos de
algodão e relevo antiderrapante na palma e pontas dos dedos — Cor:
amarela — 30 cm de comprimento — tam 8 (M) — pct c/ 01 par.
TOUCA Touca descartável em TNT sanfonada 100% polipropileno — Cor:
branca — Gramatura: Comfort — Tamanho: 43cm de largura X 49cm de
comprimento — pct c/ 100 und.
LUVA NITRILICA G, para procedimentos não cirúrgicos, fabricada com
borracha nitrilíca, não estéril, na cor azul, sem pulverização de amido,
ambidestra e completamente texturizada. Embalagem com 100 unidades.
LUVA NITRILICA M, para procedimentos não cirúrgicos, fabricada com
borracha nitrilica, não estéril, na cor azul, sem pulverização de amido,
ambidestra e completamente texturizada. Embalagem com 100 unidades.
LUVA NITRILICA P, para procedimentos não cirúrgicos, fabricada com
borracha nitrilica, não estéril, na cor azul, sem pulverização de amido,
ambidestra e completamente texturizada. Embalagem com 100 unidades.
MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95, sem válvula, classificação PFF2 e N95, não
estéril, descartável, com camada externa wm NT PES (não tecido a base
de polipropileno), elemento filtrante composto por microfibras de
polipropileno tratados eletrostaticamente com a finalidade de retenção
de partículas, com clipe nasal e elástico para ajuste.
AVENTAL DESCARTÁVEL COM GRAMATURA 60, manga longa,
confeccionado em TNT, atóxico, vestimenta de segurança hospitalar.
OCULOS DE PROTEÇÃO com lente de proteção em policarbonato com
tratamento antirrisco, antiembaçante. Protetor nasal injetados do mesmo
material e haster vazada tipo espátula.
PULVERIZADOR BORRIFADOR MANUAL COM PRESSÃO 2L

14

FRASCO SPRAY BORRIFADOR 500ML

15

SACO DE LIXO INFECTANTE SOL, branco leitoso, constituído em polietileno
de alta densidade (PEAD) de material virgem com solda lateral, com
simbolo infectante na parte externa, normatizado com os padrões da
ABNT e ANVISA. Pct com 100
SABONETE LÍQUIDO - sabonete liquido antisséptico 5 litros

-

a

-

-

-

10

11

12

16

Raa Dondrsngetor,

CARA

s/a

-Galgão

À

-

Parque Real Serra Horde

03.935,98 7/ 00053 ema: contatlimedfasp
com.br (71)

100

PCT

Cx

300

90,00

27.000,00

Cx

500

90,00

45.000,00

200

90,00

18.000,00

UND

800

18,00

14.400,00

UND

550

13,00

7.150,00

UND

80

12,00

960,00

UND

10

50,00

500,00

UND

60

14,00

840,00

PCT

10

46,00

460,00

GL

20

37,80

756,00

-

-

Camaçari

UND

Baia

CEP: 42.840-970

S3U-3389
(7)
(1)
2130-3622

ANG-210A

AS

CEED
17

SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

| BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Bota de Pvc Branca CANO

LONGO.

UND

5

80,00

400,00

UND

5

74,00

370,00

19 | MACACÃO INDUSTRIAL G manga longa.
20 | CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ amarela PVC forrada, com manga e
capuz, impermeável, com fechamento de botão frontal. Certificado de
Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

UND

3

218,00

654,00

UND

6

42,00

252,00

21 | TESTE RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM, detecção
qualitativa dos anticorpos IgG e IgM contra coronavirus. Embalagens com
25 unidades.
22 | SWAB - Estéril 100% RAYON Haste Plástica pct com 100 und

UND | 1000 | 120,00 | 120.000,00

(Altura do cano aproximada: 30cm), com forro, bota impermeável, solado
antiderrapante, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA)
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
18 | BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Pvc Branca CANO CURTO. (Altura do
cano aproximada: 10,5cm), com forro, bota impermeável, solado
antiderrapante, dispondo do respectivo Certificado de Aprovação (CA)
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

23 | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA USO HUMANO medidor de testa
sem contato; medição instantânea em display digital.
24 | PAPEL TOALHA - pacote com 1000 folhas
25 | ÁLCOOL EM GEL Álcool em gel antisséptico etílico 70% - embalagem
450g — cx c/ 06 und.
26 | ÁLCOOL LÍQUIDO 70% — Álcool liquido antisséptico 70% - garrafa de 1L —
cx. c/ 12 und.

-

-

|

1.330,00

2,66

PCT
UND

500

PCT

315

13,00

4.095,00

Cx

5

64,80

324,00

CX

5

144,00

720,00

6

332,00 | 1.992,00

256.629,00

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

CAMAÇARI, 15 de Julho de 2020

Medtasp

Seffços

e Comercio Lida

-J:03.935.967/0001-53

1E:53.534.028

103.935.967/0001-53]
MEDFASP SERVICOS

R

Ra

Dsadrenquar,

-Galyão

À

-

Parque

Rol

Serra Verde
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-

-

Começar
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8

COVERCIO

Gaio

da

8

meDicaL

»é

MEDICAL FARMA COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ Nº 01.015.934/0001-60 Inscrição Estadual nº 43.741.678-ME
—

COTAÇÃO DE PREÇO
PRODUTO

ITEM

MÁSCARA ACRÍLICA "FACE SHIELD”

- Máscara básica transparente

UND

QTD

V.UNT

V.TOTAL

UND

200

R$ 32,00

R$ 6.400,00

UND

400

R$ 12,00

R$ 4.800,00

R$ 80,00

R$ 400,00

R$ 80,00

R$ 240,00

R$ 8,00

R$ 800,00

R$ 35,00

R$ 210,00

300

R$ 94,00

R$ 28.200,00

500

R$ 94,00

R$ 47.000,00

200

R$ 94,00

R$ 18.800,00

para proteção facial em acrílico e PETG — 25x25x25

MÁSCARA DE TECIDO — Máscara de tecido confeccionada com
algodão ou tricoline que contenha 02 camadas de tecido (dupla

face).
LUVA

Luva

de

látex

simples (para procedimento) em
conformidade com a Portaria 332/2012 — INMETRO — cx. c/ 100
und.

—

Tamanho: 9 (G).

LUVA — Luva de látex simples (para procedimento) em
conformidade com a Portaria 332/2012 — INMETRO — cx. c/ 100
und. — Tamanho: 8 (M).
LUVA — Luva de látex flocada com revestimento interno em flocos UND
de algodão e relevo antiderrapante na palma e pontas dos dedos
— Cor:
amarela — 30 cm de comprimento — tam 8 (M) — pct c/ 01

100

par.

TOUCA — Touca descartável em TNT sanfonada 100%
—

Gramatura: Comfort - Tamanho:

PCT

polipropileno Cor: branca
43cm de largura X 49cm de comprimento — pct c/ 100 und.
—

LUVA NITRILICA G, para procedimentos não cirúrgicos, fabricada
com borracha nitrilíca, não estéril, na cor azul, sem pulverização
de amido, ambidestra e completamente texturizada. Embalagem
com 100 unidades.

LUVA NITRILICA M, para procedimentos não cirúrgicos, fabricada
com borracha nitrilíca, não estéril, na cor azul, sem pulverização
de amido, ambidestra e completamente texturizada. Embalagem
com 100 unidades.

LUVA NITRILICA P, para procedimentos não cirúrgicos, fabricada
com borracha nitrilica, não estéril, na cor azul, sem pulverização
de amido, ambidestra e completamente texturizada. Embalagem
com 100 unidades.

15

10

MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95, sem válvula, classificação PFF2 e
UND
N9S, não estéril, descartável, com camada externa wm NT PES
(não tecido a base de polipropileno), elemento filtrante composto

800

R$ 21,00

R$ 16.800,00

UND

550

R$ 14,00

R$ 7.700,00

UND

80

R$ 14,00

R$ 1.120,00

por microfibras de polipropileno tratados eletrostaticamente com
a finalidade de retenção de partículas, com clipe nasal e elástico
para ajuste.

11

AVENTAL DESCARTÁVEL COM GRAMATURA 60, manga longa,
confeccionado em TNT, atóxico, vestimenta de segurança
hospitalar.

12

OCULOS DE PROTEÇÃO com lente de proteção em policarbonato
com tratamento antirrisco, antiembaçante. Protetor nasal

injetados do mesmo material e haster vazada tipo espátula.
13

PULVERIZADOR BORRIFADOR MANUAL COM PRESSÃO 2L

UND

10

R$ 54,00

R$ 540,00

14

FRASCO SPRAY BORRIFADOR 500ML

UND

60

R$ 16,00

R$ 960,00

15

SACO DE LIXO INFECTANTE SOL, branco leitoso, constituído em
polietileno de alta densidade (PEAD) de material virgem com

PCT

10

R$ 53,00

R$ 530,00

20

R$ 39,00

R$ 780,00

solda lateral, com simbolo infectante na parte externa,
normatizado com os padrões da ABNT e ANVISA. Pct com 100
16

SABONETE LÍQUIDO - sabonete liquido antisséptico 5 litros

GL

17

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Bota de Pvc Branca CANO
LONGO. (Altura do cano aproximada: 30cm), com forro, bota

UND

R$ 84,00

R$ 420,00

UND

R$ 79,00

R$ 395,00

impermeável, solado antiderrapante, dispondo do respectivo
Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do

Trabalho e Emprego (MTE).
18

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL Pvc Branca CANO CURTO.
(Altura do cano aproximada: 10,5cm), com forro, bota
impermeável, solado antiderrapante, dispondo do respectivo

Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE)
19

MACACÃO INDUSTRIAL G manga longa.

UND

R$ 221,00

R$ 663,00

20

CAPA DE CHUVA PVC COM CAPUZ amarela PVC forrada, com
manga e capuz, impermeável, com fechamento de botão frontal.
Certificado de Aprovação (CA) expedido pelo Ministério do

UND

R$ 44,00

R$ 264,00

Trabalho e Emprego (MTE)
21

TESTE RÁPIDO PARA CORONAVÍRUS (COVID-19) IGG/IGM,
detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM contra coronavírus.
Embalagens com 25 unidades.

22

SWAB - Estéril 100% RAYON Haste Plástica pct com 100 und

23

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA USO HUMANO medidor
de testa sem contato; medição instantânea em display digital.

UND

1000

R$ 131,00

R$ 131.000,00

PCT

500

R$ 3,00

R$ 1.500,00

R$ 342,00

R$ 2.052,00

UND

je

24
25

PAPEL TOALHA - pacote com 1000 folhas

315

R$ 15,00

R$ 4.725,00

CX

5

R$ 66,00

|R$

330,00

Álcool liquido antisséptico 70% - garrafa | CX

5

R$ 149,00

|R$

745,00

| ÁLCOOL EM GEL- Álcool em gel antisséptico
embalagem 450g

26

PCT

—

de

etílico 70% -

cx c/ 06 und.

| ÁLCOOL LÍQUIDO 70%

|

—

—

1L-cx. c/ 12 und.
TOTAL

R$ 277.269,00

Feira de Santana 21 DE JULHO DE 2020

Att

[01.015.934/0001-60'
MEDICAL FARMA COMÉRCIO EIRELI-ME
R. ANCARAÍ, 1105-A-)J2 DIA CAUZEIRO

Àl..

CEP: 44074-456

FEIRA DESANTANA-BA.
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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET
TIPO: Menor Preço Global por Item

PROCESSO Nº: 027/2020.
OBJETO: Aquisição de EPIs, e materiais para o combate do COVID-19 nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas
redes de Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I deste Edital.

FONTE: 100-128-129-109-114-102-109

ORGÃO/UNIDADE: 0306-0304
;LEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 e 33.90.32

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ:

horasdo

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ:

DA SEÇÃO PÚBLICA: às

ABER

/

horasdo,

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: igisísi horas do dia
horas do dia

/

/120.
420.

|

:«!horas do dia

4/20.

/

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas

as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília — DF.

ENDEREÇO:
W.

As

propostas serão
Idecompraspublicas.com.br

recebidas

exclusivamente

por

meio

eletrônico

no

endereço:

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Município de Aramari-Ba, mediante PREGOEIRO, designada pelo Portaria nº 057/2020 e Equipe de Apoio,
torna público que, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo menor preço global por lote,
do
no
Anexo
I
deste Edital.
para aquisição
objeto especificado
*

o

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, e suas
alterações
posteriores, pelo Decreto Federal nº 053/20205 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº
8.666/93, suas alterações posteriores e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, observadas as
condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.
Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promove a comunicação
pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e
autenticação em todas as suas fases.

O

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado
Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento
de
dados
ou
transferidos
diretamente
a
gerados
eletrônica
para
página
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e
julgar as condições de habilitação;

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.
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receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da
equipe de
e
encaminhar
o
devidamente
instruído
ao
Gestor
apoio;
processo
Municipal (FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS)
e propor a homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página
www.aramariba.gov.br e no endereço eletrônico
www.portaldecompraspubliças.com.br.

11.

Aquisição de Aquisição de EPIs, e materiais para o combate do COVID-19 nas Unidades Básicas de Saúde

UBS) e nas redes de Sistema Único de Assistência Social

(SUAS), conforme especificações e condições estabelecidas

no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

2.1.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 0304

UNIDADE - 0306

ATIVIDADE — 4000

ATIVIDADE - 2027-2033

ELEMENTO

DE DESPESA -33903000

ELEMENTO

DE

DESPESA

-33903000-

33903200

FONTE: 114-102-109

FONTE: 100-128-129-109

Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para
impugnar este Edital.

3.1.

3.2.

a abertura da sessão
pública,

qualquer pessoa poderá

A impugnação deverá ser enviada exclusivamente

por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal
de Compras Públicas no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico
competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas.

3.3.

3.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este
processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até
03 (três) dias úteis anteriores à data
abertura
da sessão pública, exclusivamente
designada para
meio
3.5.

por

eletrônico,

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.
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Públicas

no
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endereço

eletrônico

www portaldecompraspublicas.com.br.
3.6.

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

3.7.

A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o

aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

presente Edital, implica na

As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral,

3.8.

serão cadastradas no sítio
www,portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

Não serão conhecidas as impugnações apresentadas
após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder
pela proponente.
«9.

3.10.

A petição de impugnação

apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a
administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de
designação do administrador, ou de procuração
pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

I

SPAPARTICIPAÇÃO
NO PREGÃO:agi

Ce

a
caotandem

E

O
peÉ
Poderão participar da licitação as empresas interessadas
pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitação e que:
al

Ad

4.1.

4.1.1.

Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos
vencidos, também poderão
participar da licitação, desde que atendidas as exigências do item 12, deste edital.

-

2

A simples participação

condições deste Edital.

4.21.

na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às

A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,

implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

Não poderão participar desta licitação, direta ou
indiretamente, ou participar do contrato dela decorrente,
'sob pena de recebimento das sanções
previstas neste Edital:
4.3.

4.3.1.

Pessoas físicas não empresárias;

4.3.2.

Servidor ou dirigente da Prefeitura
Municipal de Aramari-Ba

4.3.3.

O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital,
pessoa física ou jurídica.

4.3.4.

As sociedades empresárias:
4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade
compatível com

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.

o

objeto desta licitação;

TEL: (075) 3432-1175. E-MAIL:
copelaramariGbgmail.com.br
Endereço Rua do Bendengó, s/n, Centro Administrativo Municipal
(CAM) Centro - Estado da Bahia
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43.42. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extraju
dicial, concurso
de credores, dissolução ou liquidação;
4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empre
sas Inidôneas e Suspensas — CEIS e 0 Cadastro
Nacional de Empresas Punidas CNEP (Portal Transparência
);

-

4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Conden
ações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa

4.3.4.5. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido
aquelas que tenham diretores,
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado
não
interes
se econômico em
que
agem representando
comum;

43.46. que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido
responsáveis pela elaboração do termo de
referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigen
te, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou control
ador, responsável técnico ou
subcontratado;
4.3.4.7. cujo administrador,
proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente
ou
desenv
olva projeto no órgão ou entidade da administração
público, preste serviços
pública do
Município em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de
serviço terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à
aquisição de bens, ou ainda de
convênios e os instrumentos equival
entes;
4.3.4.8. estrangeiras que não funcionem no
país;
4.3.4.9. reunidas em consórcio,
qualquer que seja a sua forma de constituição
4.4.

O descumprimento de qualquer condição de

4.5.

As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não
poderão participar do certame para o(s) mesmo(s)

participação será motivo para a inabilitação do licitante.

m(s).
"46.

Será realizada pesquisa junto ao CEIS
(CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade
e
no
Portal Transparência (www
administrativa)
.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais
de
registros impeditivos
participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

5.1.

Os interessados em participar deste

Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico
provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
5.2.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverã
o dispor de chave de identificação e senha
pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de
Compras Públicas), onde também deverão se
informar a respeito do seu funcionamento e
regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta

utilização.

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.

|
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Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações

5.2.1.

na página www,portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas
pela central de
atendimentos do Portal ou pelo e-mail falecomoportaldecompraspublicas.com.br.
5.3.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à
Prefeitura Municipal de Aramari responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha,
ainda que por terceiros.
5.3.1.

sd.

O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas
implica a responsabilidade do licitante ou de seu
e
a
de
sua
representante legal
presunção
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
8,5.

A

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

O Pregão será conduzido pelo(a) Prefeitura Municipal de Aramari-Ba com
apoio técnico e operacional do
Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico
para esta licitação.
5.6.

6.1.

divulgação do Edital no endereço eletrônico iwww.portaldecompraspublicas.com.br e até à data é
hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar
com a
do

Após

a

proposta
descrição
objeto
ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no
endereço acima, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.1.1.

licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus
anexos, sendo de sua exclusiva
o
responsabilidade levantamento de custos necessários para 0 cumprimento total das
obrigações necessárias
para a execução do objeto desta licitação.

A

6.2.

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as

6.3.

O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o
preenchimento, no sistema

propostas apresentadas.

eletrônico, dos seguintes campos:
6.3.1.

Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o
caso), em moeda corrente nacional;

6.3.2.

Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado;

6.3.3.

Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.4.

Todas as especificações do objeto contidas na

proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre
as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus
anexos, prevalecerão as últimas.

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.
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Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.5.

6.6.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,

a contar da data de sua apresentação.

O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes
Declarações on line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico:

6.7.

6.7.1.

Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
estando
2006,
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
6.7.1.1.

A indicação do campo “não” apenas produzirá

o efeito de a licitante não ter direito ao

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que seja qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte;
6.7.2.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do Edital.
6.8.

As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser

confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de
habilitação, e somente
do
após requisição
Pregoeiro.
6.9.

Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão licitante
a

às sanções previstas no item 17 deste Edital.

5» -DA'ABERTURA
DA SEÇÃO. PÚBÉICA E
7.1.

DA.FORMULAÇÃO

DELANÇES: =

A abertura

da sessão pública dar-se-á mediante comando do
Pregoeiro, por meio do sistema eletrônico, na
horário
e
local
indicados neste Edital.
“ata,

“72.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante
e
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
que contenham vícios insanáveis ou
não
7.3.

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

que

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em
real
tempo
por todos os participantes.
7.3.1.

7.3.2.

A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva,

efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 10 deste edital.

74.

que deverá ser levada a

sistema ordenará automaticamente as
propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.

O

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.8.

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.
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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.
7.6.

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as
estabelecidas
no
Edital.
regras
7.7.

7.7.1.

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados

7.7.2.

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

pelo
pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Portal
de Compras Públicas).

78.

Olicitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado

e

registrado pelo sistema.

Não serão aceitos dois ou mais lantes de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
7.9.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.10.

7.11. Se o(a) Pregoeiro(a) entender
que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou verificar que houve erro
de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não
prejudicar a competitividade.

7.11.1. Considera-se absolutamente
inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em
mais de 85%.
7.12.

No caso de desconexão com Pregoeiro, no decorrer da
o
etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico

poderá permanecer acessivel aos licitantes para a recepção dos lances.

Se a desconexão perdurar por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício
“Somente após comunicação expressa do
Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de
Compras
Públicas, http://www portaldecompraspublicas.com.br, quando serão
divulgadas data e hora para a sua
reabertura.
13.

7.14.

A

etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Pregoeiro. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
o
após que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.

Caso licitante não apresente lances, concorrerá com valor de sua
o
o
proposta e, na hipótese de desistência
de apresentar outros lances, valerá o último lance
ele
ofertado, para efeito de ordenação das
por
propostas.
7.15.

ET
8.1.

Consideram-se empate ficto as situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada,
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situação em que, como critério de desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45
da Lei Complementar nº 123/2006, mediante a adoção dos seguintes procedimentos:
8.1.1.

A microempresa

ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no
intervalo estabelecido no item 8.1, será convocada para, querendo, apresentar nova proposta de preço
inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
8.1.2.

Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a licitante
detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma do item e
seguintes;
9

Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as
microempresas ou
de
no
intervalo
estabelecido
na
ordem
empresas
pequeno porte,
acima,
classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
8.1.3.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs
que se encontrem em situação
de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá
melhor
oferta.
apresentar
8.1.4.

8.1.5.

À convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados

Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

pelo

8.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora,
enquadrada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na forma do item 9 e
seguintes da licitante que
originalmente apresentou a menor proposta ou lance.

O disposto nos subitens 8.1.1 a 8.1.6, somente se
aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
8.1.7.

8.1.8.

A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último
preço ofertado pela licitante,

para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta.
8.2.

Se o pregoeiro observar que há licitantes em
situação de empate que enviaram seus lances em horários
exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os
seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:
8.2.1.

Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil;

8.2.2.

Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

8.23.

Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em
pesquisa e no
desenvolvimento tecnológico no País;
8.24.

Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que
comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
8.2.5.

Sorteio.
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será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a

devida justificativa.

Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará
contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o
valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.
9.1.

9.2.

e

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

j0..>HDA AGEITABILIDADE
DA PROPOSTA VENCEDORA:

E Ho

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
10.2.

Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o
último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas,
por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de
desclassificação.
O

10.21. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do
Pregoeiro, desde que solicitado por escrito, antes de
findo o prazo estabelecido.
10.2.2.

A proposta deve conter:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone,
endereço de correio
eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
b) O preço unitário e total para cada item (ou lote) ofertado (conforme
especificados no Termo de
Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor
da
global
proposta, em moeda corrente nacional, já
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto;

c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as
especificações e exigências
contidas no Termo de Referência, Anexo I deste
Edital;

d) Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência;
e) O prazo de garantia do bem, não podendo ser inferior a 12 (doze), contados do recebimento
definitivo do
objeto;

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
prevista para
abertura da licitação;
8) Prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias corridos, contados da data do
pedido feito pelo órgão
competente;
h) Declaração de que entregará o objeto desta licitação comprovadamente dentro do
prazo de validade, uma
vez que não serão aceitos com a validade inferior a 12
(doze) meses;
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i) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.

O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma de
comprovação de que os produtos ofertados atendem a especificação, que deverão ser encaminhados na forma e
prazo definidos no item 10.2.
10.3.

10.3.1.

A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que sejam

comprovadas as características do objeto ofertado;
10.4. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no
subitem 10.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação
la proposta, sem prejuizo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.

Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
prazo e
especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar
10.5.

condições iguais ou superiores às originalmente propostas.

Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos
quando
apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Termo de Referência.
10.6.

A

desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação direta, não
obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.
10.6.1.

10.7.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos

complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.

O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar
quaisquer diligências necessárias para
a
conformidade
da
averiguar
proposta com as especificações mínimas previstas no Termo de Referência, Anexo I
> Edital, salvo a
de
documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item
juntada
10.8.

10.2.
10.9.

Sea proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a

e assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

proposta ou lance subsequente,

10.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, serão observados
os procedimentos previstos nos itens e 9.
8

10.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a

continuidade da mesma.

10.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o
Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a

disciplina

estabelecida no item 8 deste edital, se for o caso.
10.12.

A proposta original, com todos os requisitos do item 10.2.2, deverá ser encaminhada em

envelope fechado

e identificado com dados da empresa e do
pregão eletrônico, no prazo máximo de 02 (dias dias úteis, contados a
partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo do(a) Endereço, Rua do
CAM

Bendengó s/n

(Centro
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Administrativo Municipal) Centro, Aramari-Ba, CEP 48.130-000, tel.: 075 3432-1175, aos cuidados do Pregoeiro do
Pregão Eletrônico nº 001/2020 SESAU.
11.

DA AMOSTRA:

1.1. Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando as licitantes cientificadas de
que os produtos
ofertados devem atender as exigências e especificações mínimas constantes no Termo de Referência

que segue
como Anexo I ao Edital, sob pena de recusa de recebimento do(s) bem(ns), sem
prejuizo da aplicação de sanções

administrativas.

12: DA HABILITAÇÃO;
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
12.1.

12.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas

Punidas - CNEP
(www.portaldatransparencia.gov.br/);

- CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas

12.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça
(www.cnjjus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).
12.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União

- TCU;

12.1.4.

A consulta

aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio
dos
3º
e
12
da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
majoritário, por força
artigos
sanções impostas ao
de
ato
de
responsável pela prática
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio

majoritário.

12.1.5. Constatada a existência de sanção, o
Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de condição de

participação.

-

O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF em
relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
12.2.

12.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no

SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

1 —

Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido
materiais compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se
compatível o fornecimento.
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- Certidão

Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
IN

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;
HI — As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices contidos
no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do
valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que deverá recair sobre o montante

dos itens que pretenda concorrer.

À comprovação deverá

ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei

a)

devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
conforme regulado pelo subitem 12,3.3 deste edital.

VI - Declaração de que a empresa não emprega menor de

18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de menores
de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (modelo Anexo III ao

Edital).
licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor
algum documento
com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de
comprovar a sua regularidade.
12.2.2.

A

-

Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores SICAF
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e trabalhista,
Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica:
12.3.

123.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1

- Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva sede, para o

caso de empresário individual;
H

Para licitante microempreendedor individual
Individual - CCMEI, hipótese em que será
—

- MEI, Certificado da Condição de Microempreendedor
realizada a verificação da autenticidade no sítio

www.portaldoempreendedor.gov.br;
HI

—

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, para os casos de
sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

IV

Caso

licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis
onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

V

—

o

Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do licitante,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade
simples;
—
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VI - Decreto de autorização, em se tratando 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;

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

12.3.1.1.

123.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

IH

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

- CNP);

- Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver,

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
HI — Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da
licitante;

IV - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

V - Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
VI

Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho (CNDT),
mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade,
que poderá ser obtida no site
www tst.jus.br/certidao.
—

Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão
positiva com efeito de negativa.
licitante
considerado
isento
de
tributos
estaduais ou municipais relacionados ao
seja
12.3.2.2.
o
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente que
demonstre tal isenção.
12.3.2.1.

Caso

123.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
1

- Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou

extrajudicial (Lei nº 11.101, de
9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou
que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de
praças com mais de um cartório
distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.
H

-

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial
do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem
a situação financeira desta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais,
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante
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apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro
Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos
de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo
Dirigente/Sócio qualificado para tanto e contador, quanto a este último, constando o CRP —

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Resolução CFC

1402/2012). Em se tratando

de empresa nova, apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial e
com o DHP/CRP do contador.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I-

No mínimo

(um) atestado, fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado com
características, quantitativos e prazo semelhantes às do objeto desta licitação, executadas a qualquer
tempo, em papel timbrado da empresa emitente do atestado, com firma reconhecida e comprovação
de publicação de contrato em site oficial, no caso de órgãos públicos e apresentação de nota fiscal
emitida a no mínimo 60 dias anteriores a data da sessão, para setor privado. Em caso de atestados
emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos apresentados com assinaturas de
Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não
terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias e execução de
prestação de
serviços.
01

II -Licença de funcionamento, em plena validade
expedido pela Prefeitura sede do licitante
HI - Documento declarando que, se vencedor do certame em
algum lote, os produtos terão prazo de
validade de no mínimo 01 (um) ano, a partir do mês de entrega do material;

IV Certificado de regularidade da empresa, em plena validade,
expedido pelo Conselho Regional de

Farmácia em conformidade com a Lei nº 3.820/1960, acostado o
comprovante de pagamento da
anuidade ou certidão de regularidade financeira emitida
conselho
pelo
regional de farmácia.

12.34. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO
Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos para a realização de
12,3,4.1.
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza,
para qualquer trabalho, mão-deobra de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na
de
condição
aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos (modelo Anexo III ao Edital).
1244.

DA HABILITAÇÃO DAS MEs/ EPPs

+

12.4.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei
Complementar nº 123/2006, deverão
todos
os
documentos de habilitação, referentes à habilitação
apresentar
jurídica, fiscal e trabalhista,
econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.

124.2. A existência de restrição relativamente à
regularidade fiscal e trabalhista não impede quea licitante
qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de
habilitação.

124.21.

Prefeitura Municipal de Aramari/Ba.
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