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pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
§ 1° A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

§ 2° Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1®,
a sessão pública será encerrada automaticamente.
§ 3° Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos
do disposto no § 1°, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o
reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto
no parágrafo único do art. 7°, mediante justificativa.

11.5. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante,
não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

11.6. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a
realização de eventual diligência.
11.7. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e
local onde será dado prosseguimento à sessão pública.

11.8. O intervalo mínimo entre lances será de : R$ 100,00( CEM REAIS).
XII - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO

12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados.

12.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e reiniciada somente

decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação, e terá reinicio somente após comunicação expressa
aos participantes no "chat" do sitio www.licitacoes-e.com.br.

XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP

13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa
verificar a ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as
seguintes providências:

a) A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser
convocado, após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior

àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação,
sob pena de preclusão (Art. 45, Inciso I c/c § 3°, da LC n° 123/06).
b) A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil,
e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o
objeto licitado (Art. 45, I, da LC n° 123/06).
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c) Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior,
serão convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados
na ordem ciassificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC n® 123/06).
d) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

ME/EPP e equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance
mais vantajoso (Art. 44, §§ 1° e 2°, da LC n" 123/06).

e) O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da

negociação prevista no item "NEGOCIAÇÃO".
f) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores
constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar
melhor oferta.

g)Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de
empate falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1° do art. 45 da LC n°
123/06).

h) O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45,§ 3°, da LC n° 123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item "PREFERÊNCIA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS

DE

PEQUENO

DAS

PORTE", restarem duas ou

mais propostas em igualdade de condições, como critério de desempate, será
assegurada preferência sucessivamente, aos bens/serviços:
a) Produzidos no Pais;

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

XV - NEGOCIAÇÃO
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso,
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das
previstas neste Edital.
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de
possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
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quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação.

16.2. O critério de julgamento será o de menor valor global por lote.
16.3. Será desclassificada a proposta final que:
a) Contenha vícios ou ilegalidades;

b) Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de
Referência;

c) Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração
previamente á Licitação;
d) Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis. Consideram-se preços
manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para
a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
e) Deixar de indicar a marca, prazos de validade, prazo de entrega, bem como os valores
unitários e o total.

16.4. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim

prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
16.5. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
16.6. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

if

DE

PARTICIPAÇÃO

E

DA

17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto ás
especificações do produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como
condição prévia ao exame da documentação de habilitação, 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:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.qov.br/ceis);

b) Certidão Negativa de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade da empresa e dos sócios.
c) Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo TCU (Tribunal de Contas da
União) da licitante e dos sócios.

17.2, A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU n° 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr.
art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).

—

^

^ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLANDIA
CNPJ- 13.763.396/0001-70

> j%
^

CEP-45.330-000

>4^'^

PREFEITUIU MUNICIPAL

CRAUOIANDIA-Ba

17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro
reputará o licitante inabilitado.

17.4. Ainda como condição prévia à habilitação, o Pregoeiro poderá consultar o Portal
da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para verificar
se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar no exercido anterior ou corrente extrapola o
faturamento máximo permitido como condição para esse beneficio.
a) Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de
2006, com a conseqüente inabilitação e instauração de Processo Administrativo.
17.5. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará
do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não
tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.

17.6. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na

forma prevista no item "REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA".
17.7. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo

de 04 (quatro) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das
causas referidas no ato de inabilitação.
XVIII - ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

18.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido pelo
Anexo I, os Demonstrativo de Formação de Preços(caso necessário) ajustado ao lance
final do licitante vencedor, inclusive quando houver necessidade do envio de anexos,
deverão ser remetidos digitalizados exclusivamente via sistema, no prazo de duas
horas, contados da solicitação do Pregoeiro.

18.2. A proposta, os Demonstrativo de Formação de Preços, os documentos de
habilitação e os anexos remetidos poderão ser solicitados em original ou cópia
autenticada por cartório competente, onde deverão ser encaminhados no prazo de 02

(dois) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na sede da
Prefeitura Municipal de Cravolândia-Ba, situada à Praça Lomanto Júnior n°. 01, Centro,
Cravolândia-BA, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De
Licitações do Municipio de Cravolãndia, Bahia, o número do telefone, o número do

pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
18.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverão ser entregues

acompanhados da tradução para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
18.4. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
XIX - RECURSOS
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19.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 30 (trinta) minutos durante

o qual, qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio
do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
19.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes
interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico,
preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão,
os documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do
certame ou de qualquer outro documento dos autos.
19.3. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro
do prazo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões

também via sistema, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendoIhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

19.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item
19.1), no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito,
ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
19.5. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante
aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução
do recurso.

19.6. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido:
b) Motivadamente, reconsiderara decisão;

c) Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
19.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento á autoridade superior para homologação.
20.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao
licitante vencedor.

20.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado
para assinar o contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
XXI - PAGAMENTO
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21.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária
ou crédito em conta corrente, no prazo não superior à 30 (trinta) dias, após a
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
21.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte da contratada.

21.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas á
Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
21.4. A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota

Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto desta licitação.

XXII - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
22.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do objeto
mencionado no Contrato.

22.2. Os serviços deverão ser entregues dentro do prazo constante no instrumento de
Contrato e a conferência será efetuado pela Unidade Administrativa solicitante, que,
depois de verificados o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o
atestado de recebimento definitivo.

22.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabiveis;
8.1. na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, no prazo máximo de 48( quarenta e oito) horas, contados
da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuizo das penalidades cabíveis;
b.1. na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com
a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
XXIII - PENALIDADES

23.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
instrumento contratual sujeitará o Contratado às sanções previstas nas leis que regem
este edital.

23.2. A inexecução, parcial ou total, do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição
da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
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23.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário
em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua
convocação;

II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.

23.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento
das condições estipuladas no contrato.

23.5. As multas previstas neste item não tém caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
XXIV - RESCISÃO CONTRATUAL

24.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas na Lei Federal n.° 8.666/93 e 10.520/02.
24.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses
previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.
24.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.°
8.666/93 não cabe a Contratado direito a qualquer indenização.
24.4. O Contrato poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Processo
Licitatório;

o) o Fornecedor der causa á rescisão administrativa do Contrato, por um dos motivos
elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.

XXV - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
25.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.°
8.666/93.

XXVI - DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá
o Pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
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divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

quando,

26.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.

26.3. É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da
apresentação da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de
saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro.
26.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de
todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.

26.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos,
devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos
trabalhos.

26.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente
formais constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura

do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
26.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Santa Inês, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
26.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação

em vigor, considerando as disposições das Leis Federais n°. 10.520/02 e 8.666/93, bem
como o Decreto 223/2019 de 12 de novembro de 2019.
XXVII - ANEXOS

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Modelo de proposta de preços;
ANEXO III - Minuta do Contrato;

ANEXO IV - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento ás Exigências
de Habilitação;

ANEXO VI - Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

Cicivolclnclia - BA,08 de outubro de 2020.
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
I KRMO DE KEEERENC IA - ANEXO I

I.OR.IEIO

Contratação dc empresas do ramo. para Aquisição de Medicamentos, para o Centro de Atendimento para
IZníVentamento da (Covid-19). O prazo do procedimento do Processo Licitatório, serão reduzido a metade do prazo
normal, isto foi estabelecido pelo Art. 4°. Da Lei 13.979/2020., por registro dc prcço-s.
2..ii:siiei(;aiiva

Essa aquisição faz-se necessária para atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Saijde.
referente a manutenção das secretarias os referidos materiais.
J. ESfECII ICACÃO DOS MEDICAMNE I OS:
CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-I9
LO TE l
riEM
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1

Comp

2

Fr

DESCRIÇÃO

Azitromicina 500 mg
Azitromicina suspensão

Coinp

QUANTIDADE
1.500

300
300

Osetalmivir 75 mg

3

Comp

Ivermectina 6 mg

5

Comp

6

Fr

7

Comp
Comp
Comp

Vitamina C 500 mg
Vitamina C 200 mg/ml
Dipirona 500 mg
Paracetamol 500 mg
Ibiiprofcno 600 rng
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8
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 Obriga-se a fornecer os materiais pactuados de forma adequada, seguindo as normas legais cabíveis, com
qualidade, obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no Termo de Referência;

4.2 Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações
que porventura surgirem durante a execução do contrato;

4.3 Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

4.4 A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parto,
o objeto do presente CONTRATO, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais e equipamentos, utilizados, no prazo de 48 horas a contar da comunicação do problema pelo setor técnico
da Saúde Municipal de Cravolândia/BA.

4.5 A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, financeiros,
comerciais e por todas as demais despesas resultantes da execução do presente CONTRATO
4.6 Responsabilizar-se pela fiel entrega dos materiais no prazo estabelecido neste Termo de Referência e no Termo
de Dispensa.

4.7 A Contratada ficará obrigada a fazer substituição IMEDIATA do produto caso necessite a troca;

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para que possa desempenhar o objeto do contrato de forma
satisfatória.

5.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos responsáveis da CONTRATADA.
5.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela CONTRATADA, recusando-as
quando inexatas ou incorretas;

5.6 A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da
CONTRATADA por qualquer serviço mal executado ou bem eivado de vício ou defeito;
5.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos.

6. SANÇÕES ADMINISTRATIVA
6.1 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste editai e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n°. 8.666/93, no que couber,
garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;

b) no prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d)ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
g)comportar-se de modo inidôneo;
h) cometer fraude fiscal.

6.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Saúde Municipal de Cravolândia,
poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;

b) Muita moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base
o valor global do respectivo lote;

c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16°(décimo sexto) dia, até o 30° dia de atraso.

d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
e)suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período
não superior a dois (2) anos;

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
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5.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão
do contrato.

5.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de
até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente.

5.5 Compete a Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 5.1 e 5.2, alíneas "b","c","d","e" e
"f", ao(à)Secretário (a), a penalidade de advertência, prevista no item 6.2, alínea "a", facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
5.6 Da aplicação das penalidade previstas nos itens 6.1 e 6.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.
5.7 As sanções previstas no item 6.2, alíneas "b","c" e "d", poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas neste edital.
7. DO PAGAMENTO

7.1 O (s) pagamento (s) devido (s) à Contratada será (ão) efetuado(s) pela Prefeitura Municipal de Cravolândia
através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da Contratada, após o início do fornecimento, no
prazo, valor e condições estabelecidas no Contrato, em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura,
emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou Comissão responsável
pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5° da Lei 8.555/93, e desde que não ocorra fato impeditivo
provocado pela Contratada.

7.2 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos preços ou correção monetária.
7.3 O (s) pagamento(s) indicado no item 7.1, somente será (âo) liberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Cravolândia.
7.4 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.

7.5 Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e
parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a
comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a CNDT (Certidão de débitos
trabalhistas), a Seguridade Social, o FGTS e das Fazendas estadual e municipal.

7.5 Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em
geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430, de 27/12/1996. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES
não estão sujeitas à retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n° 480 de 15 de
dezembro de 2004.

7.7 A licitante vencedora, de acordo com o Decreto n° 9.255/04 e da Resolução n° 955/05 do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da
apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.
8 - DOS PRAZOS

8.1 Ata de Registro de Preços: 12(doze) meses, a contar da publicação em Diário Oficial.
8.2 Entrega dos materiais: em até 05(cinco) dias úteis após a assinatura do instrumento contratual ou emissão da
ordem de fornecimento.

9. REGIME DE EXECUÇÃO
9.1 O regime de fornecimento: entrega parcelada.
10. DO FORNECIMENTO

a) Os quantitativos referentes ao objeto serão solicitados de acordo com a necessidade e conveniência PMC,
mediante a emissão de Ordem de Fornecimento.

b) O produto deverá ser fornecido em embalagens em perfeito estado.
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c) As mercadorias que estiverem com embalagem danificada em qualquer aspecto serão recusadas.

d) Os produtos ofertados deverão assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre
as características, marca, modelo, procedência, número do lote, quantidade, composição, prazo de validade.
e) Os materiais/produtos sujeitos a prazo de validade deverão ser entregues com a validade ativa de no mínimo 90
(noventa) dias.
f) Todo transporte a ser efetuado para a entrega dos produtos serão de única e total responsabilidade da contratada,
correndo por conta da mesma, o risco integral de toda a operação.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N» 006/2020,PARA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLANDIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL
DADOS DA LICITACAO:
PREGÃO N».

PROCESSO N°.

OBJETO

/2020

DADOS DA EMPRESA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RAZAO SOCIAL

CNPJ;

ENDEREÇO
TELEFONE

BANCO (NOME/N°.

FAX

EMAIL

CONTA CORRENTE N°.

AGENCIA

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG

ORGAO EXPEDIDOR

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

CPF:

^gPM-í
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1 1 KM
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gi ,\NT.

.M.VRC.A

IMtKÇO
IJ.MTÁRIO
(RS)

riíKço
TOIAI,

(RS)

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO( POR EXTENSO)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBSERVAÇÕES;
1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante.
2 - A alteração dos dados bancários deverá ocorrer antes da emissão do empenho.

3- A proposta de preços deverá apresentar marca do produto.

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos
dias do mês
do ano de
BAHIA,inscrito no CNPJ(MF)sob o n.°

, o MUNICÍPIO DE CRAVOLANDIA, ESTADO DA
,com sede na Praça Lomanto Júnior s/n, Cidade de Cravolândia,

Estado da Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhora IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO,no uso da
competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal n.° 086/2015,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas

apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO n.o 006/2020, PARA REGISTRO DE PREÇOS RESOLVE registrar o(s)
preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de acordo com a classificação por ela(s) aicançada(s), por
item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas
que se seguem.
1. DO OBJETO;

1.1. A presente Ata tem por objeto Contratação de empresas do ramo, para Aquisição de
Medicamentos, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento da (Covid-19) deste
Município. O prazo do procedimento do Processo Licitatório, serão reduzido a metade do prazo normal. Isto foi

estabelecido pelo Art. 4®. Da Lei 13.979/2020, O prazo do procedimento serão reduzido a metade do prazo
normal. Isto foi estabelecido pelo Art. 4°. Da Lei 13.979/2020,.,Conforme Edital., por registro de preços,
conforme condições e especificações contidas no Editai de Pregão n.° 006/2020 e seus anexos, que passam a fazer
parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

2.1. O período de vigência da Ata de Registro de Preços é de 01(um)ano a contar da publicação em Diário Oficial.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a PMC, que exercerá suas atribuições por intermédio do
Setor de Registro de Preços.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
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4,1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontramse Indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

i:Ml'Rf:S.\ KIXilSTR.XDA;

CNPJ:

ENDEREÇO
LOTE

VALOR REGISTRADO
5. DO CONTRATO:

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Cravolândia, obedecida à ordem de classificação, o(s) llcitante(s)
vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para
retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao editai e à
respectiva Ata.

5.2. A partir da assinatura da Ata, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações

constantes no Anexo 1 do Editai de Licitação do Pregão ELETRÔNICO n° 006/2020, PARA REGISTRO DE PREÇOS
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades Indicadas no Anexo I,
podendo a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades.

5.4. A Prefeitura Municipal de Cravolândia não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços
decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas
para o serviço pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
5..5. o iliivilt) de prorcrônclii ilc ipic inita o siihi(cin iinicrior poderá ser c.xcreido pelo benelkiário do reuislro i|ii!iiulo a 1'releilorji
.VIuiilclp.ll lie C.'r:iM)liindiii, após realizada a lleilação c,specíllca. conslalar que o preço obtido c Igual ou maior que o registrado ou.
at>ós negociação, aquie.scei o detentor da ala em bai.var o preço registrado, igualando oti toriiaiulo-o menor que o obtido em referida

5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Cravolândia, observadas, ainda,
as demais regras Impostas no Decreto n.° 7892/2013.
6. DO PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada,
no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após a execução do serviço no locai determinado, acompanhado da respectiva
Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou
comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5° da Lei 8.666/93, e desde que não
ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada.

6.1.1. No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar o limite de que trata o
Inciso II do art. 24, da Lei n°. 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas
condições referidas no item 6.1.
6.2. A Administração não receberá o serviço fornecido em desacordo com esta Ata e com o Anexo I do Edital de

Pregão ELETRÔNICO n® 006/2020, PARA REGISTRO DE PREÇOS sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no item 09.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos preços ou correção monetária.
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6.4 O (s) pagamento(s) indicado no item 6.2, somente será (ao)llberado(s) mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da PMC.

6.5. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e parciai
(receita estadual e municipal) da íicitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação
documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, da Fazenda
estadual e municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), exigidas na fase de habilitação do certame
iicitatório.

6.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em
gerai, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n.° 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes peio SIMPLES
não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.° 480 de 15 de
dezembro de 2004.

6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em
questão, corrigido e atestado.
6.8. A íicitante vencedora, de acordo com o Decreto n° 9.265/04 e da Resolução n° 956/05 do Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento
da apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.

6.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as
especificações dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
7.4. iiciimpaiihiir a evolução tlo.s preços de mcreado. com a niialidade de verificar sua compalihilIdade com aqueles regisirados na
ala.

7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.

7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o
serviço a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme
item 5.6.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.° 006/2020.

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.

8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de
Pregão n.° 006/2020.

8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação
ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar
o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
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8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e
indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.
8.7. Entregar os produtos no Almoxarifado do Hospital Municipal de Cravolândia-Bahia, estabelecido na Local de

entrega dos materiais: Praça Lomanto Júnior s/n. Almoxarifado, no horário de 08h às 12h e das 14 às 17h, em dias
úteis, sendo imprescindível que a contratada acerte previamente com o Almoxarifado, por meio dos fones:(73)
3545-2120.

9 - DAS PENALIDADES:

9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5(cinco) anos, se for o caso, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n". 8.666/93, no
que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, o detentor da ata que:
a) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços;
b) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
c) não mantiver a proposta, injustificadamente;
d)falhar ou fraudar na execução do objeto desta Ata;
e)comportar-se de modo inidôneo;
f) cometer fraude fiscal.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Administração da Prefeitura Municipal de Cravolândia,
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao detentor da ata as seguintes sanções:
a)advertência;

b) multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base
o valor global do respectivo lote;

c) multa compensatória de 10%(dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote.
9.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do contrato.

9.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de
até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrado judicialmente.
9.4. Compete a Autoridade Competente a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas "b" e "c", e

ao(à) Secretário(a) de Administração, a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea "a", facultada a
defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
9.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05(cinco) dias úteis,
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.

9.6. As sanções previstas no item 9.2, alíneas "b" e "c", poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais
penalidades previstas nesta Ata.

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
HI.2. O gerenciador da ala de registro de pregos ucoinpanhnrá a evolução dos preços de niercailo. com a tlnaiidade de verilicar .sua
compatibilidade com aqueles registrados na ata.

Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Cravolândia, por intermédio do órgão gerenciador do registro de
preços.

U

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLANDIA
>i®

CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP-45.330-000

>VS\_

. I

PftEFEITURA MUNICIPAL

CRAVOIANDIA-BA

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão
gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis
definidos nos termos do subitem anterior.

10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo
o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b)convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:

11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando;
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;

b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente
comprovados.
12. DA PUBLICIDADE

12.1. 0(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto
e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial.
12.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial,
conforme previsto no art. 15, § 2° da Lei n® 8.666/93.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo n°. 219 /2020, o Edital do Pregão ELETRÔNICO n.®
006/2020, PARA REGISTRO DE PREÇOS e as propostas, com preços e especificações.
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Santa Inês-Ba.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 04
(quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

município de CRAVOLANDIA

EMPRESA XXXX,
Representada pelo Sr.

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
fl'l-: CIM';

_, CPF no.

>!A.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO
MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII

do art. 7" da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
{ )nem menor de 16 anos.
( )nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
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de 2020.

de

RAZAO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE PLENO CONHECIMENTO E

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO.
Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO ELETRÔNICO

Xxx/2020

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei
Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação, cientes das sanções factiveis de serem aplicadas.

de

de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLANDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP-45.330-000

PREFEITURA MUNICIPAl
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RAZAO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO ELETRÔNICO

Xxx/2020

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os
fins da parte final do inciso VII do artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/02, termos
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação, e ainda;

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar
n° 123/06, alterada pela Lei Complementam" 147, de 07 de agosto de 2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno
porte.

{) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta
§ 4° do art . 3° da Lei Complementar n" 123/06.

a-

»y»y \»,'

<!íK_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLANDIA
CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP-45.330-000
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(} Que estamos enquadrados , na data designada para o Início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta
§ 4° do art . 3® da Lei Complementar n° 123/06.

() para os efeitos do § 1® do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal
e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a nãoregularização da documentação , no prazo previsto Implicará decadência do direito á
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federai 8.666/93, especialmente
a definida no art. 86 .
de

de 2020.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO ELETRÔNICO

Xxx/2020

|

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante)
para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penai Brasileiro, que:
a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira

independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

n—

"s aVfl al/'
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que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer

outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro

participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho

plenos poderes e informações para firmá-la.

de

de 2020.

RAZAO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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FOLHA DE INFORMAÇÃO DE PROCESSO

À Procuradoria Jurídica

Para, se de acordo, visar o Edital relativo ao PREGÃO ELETERÒNICO SRP n°
006/2020 e seus anexos.

Cravolândia-BA, 08 de outubro de 2020.
nilrln TnrfrKTfínnrrn

Presidente da COPEL/ Pregoeiro.
Após apreciação dos requisitos legais do Edital submetido à análise desta Assessoria
Juridica, verifica-se, de plano, que o mesmo e seus anexos foram elaborados em
conformidade com a Lei n.° 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93,
tendo sido observados os demais requisitos e formalidades exigidos pelos diplomas
legais epigrafados acima, encontrando-se apto para o devido cumprimento do principio
da publicidade, na forma exigida pelo art. 4°, inciso IV da Lei Federal 10.520/2002,
Decretos Federal n° 10.024/2019 e 3555/2000, no que for pertinente bem como DECRETO Municipal

N°. 210/2019 e DECRETO Municipal N° 113/2020, Portanto, essa Assessoria Juridica opina
favoravelmente.

OAB/BA

Diário Oficia! do
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AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 006/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cravolândia, designado pela Portaria n° 002/2020, torna
público para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico SRP N". 006/2020, do tipo Menor Preço por Lote, que tem por Objeto;

Contratação de empresas do ramo, para Aquisição de Medicamentos, para o Centro de
Atendimento para Enfrentamento da {Covid-19). O prazo do procedimento do Processo Licitalório, serão

reduzido a meiade do prazo normal. Isto foi estabelecido pelo Art. 4°. Da Lei 13.979/2020.conforme
especificações contidas no Edital e Termo de Referência. Data e hora da
dispula:16/10/2020, às OOhOO Hs (Horário de Brasília), Locai Sitio: www.licitacoes-e.com.br. N'
da Licitação: 839549. Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o
Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da Prefeitura Municipal de Cravolândia-Ba, situada á
Praça Lomanto Júnior n". 01, Centro, Cravolândia-BA, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo
Telefone (73) 3545-2120, bem como por consulta ao Diário Oficial municipal:
https://wvw.cravolandia.ba.aov.br/Site/DiarioOficial. Cravolândia - BA, 08 de outubro 2020.

Zeniido Torres Soares, Pregoeiro

Praça Lomanto Júnior, n^ 01. Centro, Cravolândia/Bahia.

CEP: 45.330-000// Tolofax: (73) 3545-2120.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AEWNHDMMOO+WRKSCOWTQEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

RETiriCAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADtTiVO

Na Homologação. Adjudicaçáo, Rciumo de Contraio e Cooiraiopublícado no
DOU, Seção 3, Heliíica-se o Valor Global da empresa vencedora.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n? 0051/2020. Contratante: Prefeitura

2- Leia«se: Valor Global: R$ 272.553,01 (Duzentos e setenta e dois mil
scAcpnios e tínrjiíenM e três reais e um centavo)

Municífial de Correntina, Estado da 6ahia/CNPJ n» l4.221.74l/000l-07. CONTRATADO (A);
FELIPE OE SOUZA CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI./CNPJ n? 33.068.416/0001-09.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto realizar acréscimo de 25% (vinte e
cinco por cento) ao valor total originário do Contrato Administrativo n* OOSl/2020, na
forma do art. 65. $ 1^, da Lei n» 8.666/93. ASSINATURA: 06/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL OE CASTRO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDfA

1- Onde so lé; Valor Global: RS 272.6S3,81 (Duzentos e setenta c dois mil

seiscentos ç cinqüenta e três reais o oitenta e um centavos).

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

RRCGÃO ELETRÔNICO N» 4/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N> 6/2020 •

A PrcGOCira realizará licilôçSo na modalidade PE n» C04/2020: PA; 076/2020.

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição
de material de consumo (equipamento de proteção individual - EPI), para atender as
dom.mdas do doparlamento da SAMU. vigilância sanitária e controle de endemlas do
munitípio de Castro Alves, de acordo com a lei 13.979/20. Abertura: às 09:CÜ horas do dia
nr»

Pon.il

cio

Compras

do

Governo

federal

wwwcomDrasgovernamentai5 gov.br. Informações: (75) 35223801 das 0g:00 hrs às 12:00
noras. Edital no site do Município, no Portal de Compras do Governo Federal»
www coniprasROvernamentais.gov.br ou na Prefeitura Municipal de Castro Alves- 6A, na
sdia da Comissão Prjrmanente do Licitação, das 08:00 hrs ás 12:00 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO NS S/2020

SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cravolândia, designado pelo Portaria n'
002/2020, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico SRP N?. 005/2020, do tipo Menor Preço por lote, que tem
por Objeto: Contratação de empresas do ramo, para Aquisição de Medicamentos, para o
Centro de Atendimento para Enfrentamento da (Covid-19). O prazo do procedimento do
Processo Licitatòrio, serão reduzido a metade do prazo noriral Isto foi estabelecido pelo
Art. 4«. Da ler I3.979/2020.confoirne especificações contidas no Edital e Termo de

Referência. Data e hora da disputa:l6/10/2020, às 09h00 Hs (Horário de Brasilia). Lotai
Sitio; www.licitacoc8-e.com.bf. N' da Licitação: 839549. Poderão ser obtidas maiores
tnformações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da
Prefeitura Municipal de Cravclãndia-Ba, situada à Praça Lomamo Júnior n». 01. Centro.
Cravolõndia-BA, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo Telefone {73f 3545-2120, bem como por
consulta ao Diário Ofici.il municipal; https;//www.Cfavolandi3-ba.gov.br/Site/Oi3rioOíicial.

A Pregoeira realizará a licitação na modalidade PE n9 005/2020: PA: 081/2020,
Tipo: MENOR l»«EÇO POR ITEM. Objeto: registro do preços para futura e eventual aquisição

Cravolândia - BA, 8 de outubro 2020.

de aparelho de ultrasson» para atender as necessidades da secretaria de saudc do
município tfe Castro Alves, de acordo com a Ict 1.3.979/20. Abertura; às 09:00 horas do dia
03/11/2020.
no
Portal
de
Corr>|>ras
do
Governo
Federal-

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

www comprasp.ovorn.irnfit.íis gov.br Informações: (751 35723801 oas 08:00 hrs ás 12:00

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 3:/J020

L íiidl

. it

lie

ZENILDO TORRtS SOARES

n? PoHa' oc Compras do Governo Federal-

Repetição

www.compr.isgovernamcntais.gov.br nu na Prefeitura Municipal de Castro Alves- BA, na
saia da CPL. das 08:00 hrs as 12:00 horas.

O Município dc Eunápoüs toma público a realização de nova sessão de abertura

Castro Alves- BA. 7 do outubro de 2020.
NAIANE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL OE COCOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N« 4/2020 • SRP
O CIBARC lofiM púU^Cv-) que realizará no dia 26/10/2020, às OShOOin na sede da

Pruíe.uif<» Muniripal de Coíos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino, n» 115, centro, CEP:
47 SSO-oUü, Cocos-RA. sctoi de licitações, a licitação na modalidade Pregão Presencial.
OGJlTO- Registro de preços pa»a a aquisição de cmulsão aslAltica, para entrega parcelada,
om quantidades e especificações constantes do Aneno I. a ser utilizado nà realização dos
smviços de Davimeni.»çãn ern rss. com Capa Selante no Acesso - Entroncamento QR 135 /

Pnvoad-i Água «fo Carmo (Cocos), e*iens3o de 4,34 km. Maiores informações na sede da
Píoledura, das 07hoom ás iZhCíOm ou pelo telefone 77 3489'104t. Edital completo

de propostas para o Pregão Eletrônico N«O31/202O(SflP) otjjetivardo o Registro de preço
para futura e eventual aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades da

Secretaria Municipal de Saúde. LOTES I, tl. III e IX. Tipo: Menor Preço por lote. tendo em
vista que íoram declarados FRACASSADOS. Sessão de Abertura das propostas: 22 de
outubro de 2020. às 9:30 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site
www.eunapolis.ba-gov.br. As divulgações dos outros atos pndcfãc ser vistas no Diário

Oficial do Município, através do site Http://www.eunapolis.b.» io O'g.br/diriric0fitial
Maiores informações através do e-ma»l: eunapolisiicit.icoes e@gmail.com ou na
Superintendência de licitações, sito na Rua dos fundadores,

EunápoMs ■ BA. 8 de outubro de 2020.
MARILAN OLIVEIRA ROCHA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

encontra-se disponivel no Oiãrio Oíicial do Município, no endereço eletrônico
http://www.coc(Js.ha.gov br/

204 1? Andar Centro CEP

n» 45.820.120.

AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N» 73/2020
licitação n« 145/2020

Coccs-BA, B de outubro de 2020.
ANI7IC) VFIOA FILHO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
AVISOS OE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada na prost.içào <íe fcrrn.i fontinu.i. diprofissionais de enfermagem e odontólogos. a ser executados nas dependências de toda:
as unidades da Secretaria Municipal tío Saúde

(ncontra-sc disponível r^o site

www.lkiiacocs-c.com.br, torreçao ao cdital.

PREGÃO CLCTRÕNICO N» 41/2020

Feira de Santan.i SA, B rie ontubro de 2020.

i^rocesso Adrvinistralivc n^ 1.395/2020. Licitação n? 835627: OBJETO; Registro de Preços

OSV1ARIO Df JESUS OJVfIRA

Pregoeiro

p.ira .iquisição de m.iterial penso para atender as demandas dos núcleos de atendimento

à saudc. da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Coitò/8A. INÍCIO DE ENTREGA

AVISO OE ALTERAÇÃO

DAS PROPOSTAS: 09/10/2020 às 08:00 (oito) fioras. DATA OE ABERTURA DAS PROPOSTAS:

PREGÃO ELETRÔNICO N« 74/2020

22/2020 às 11:C0 (onze) horas. INÍCIO OA SESSÀO DE DISPUTA DÊ PREÇOS: 22/10/2020 ãs
13

hrr.i^

PREGÃO ELETRÔNICO N« 47/2020

Processo Administrativo n» l.Sn/2020. Licitação n» 838663: OBJETO: Registro de Preços
para contr.iiaç5o de empresa especializada cm prestação do serviços de instalação, limpeza
e remoção de aparelhos de ar condicionado, consertos, manutenção e outros serviços em

licitação n' 146/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na Diesi.Hão de serv.ços de aooio com nivut
técnico na área de saúde, de forma continua, a ser executado nas dcpendènri.is da
Secretaria Municipal de Saúde e nas suas demais unidades de saúde, tncontra-se
disponível no sUe: www.licitacocs-e.com.br, correção ao edital.
Feira de Santana-üA, 8 de ouiuoro de 2020.
OSMARIO OE JESUS OlIVEJRA

aparelhos de it-írigcração, incluindo substituição de peças, para atender as demandas da
Administração Pübka Municipal do Conceição do Coitê/BA. INÍCIO DE CNTRE(5A DAS
r'KOPO«iT.\Ç n9/l0/2n.'f) .15 OR:00 (oito) horas DATA Dí ABERTURA DAS PROPOSTAS:

ás 09 üO {nr^v',.) h-aras. (NÍClO DA SESSÃO Of DISPUTA OZ PREÇOS* 22/10/2020
.IN iliíu Iii.-Z;
ÍILIHÔNICO UTILIZADO- BANCO 00 BRASu - iicitaçõos-e.

licitação rtZ 147/202P

Cottceição do Coitc-BA. 8 de outubro de 2020.

Objeto; Contratação de empresa especializada na prestação -le serviços de aprin

•RAIOE CABRAl CALADO

administrativo, de forma continua, a ser executado nas dopc'ii{i«*?nci,is da Sccroian.!
Municipal de Saúde e nas suas demais unidades de saúde. E«icontia-se «iisponívol no sde:

Pregoeira e Presidente da CPL/PMCC/ÜA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDFÚBA

www.licitàcces-e.com.br. correção ao edital

AVISO DE SUSPENSÃO

Feira de Santana-BA, 8 de outubro rie 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N« 12/2020

OSMARIO DE JESUS OlIVtIRA

O Oí.');o<'iro lotna pülilico jos Inletcssados .) SUSPENSÃO SINf OIE oe liciij{jo;
ModoIlMdr P'CP..ÍC [k-lrt>nico n» 12/20 PA 92/20. t.po menor proço cor loto. Obieto:
.'uju.>..,ac. .ic .•uiTiU.uHoiUísv ,» rnatvnul permaut-ntf puru unidade de atendimr-nto

"s:ie::.ili.Mff-. .•!^> ^.ii.d»- - Mjnpt.il Mimu ipal Dr. íosõ Cardoso dos Apóstolns que serão
Custados com recursos das Propostas n? 11740.S12000/1200 01 e n? 11740.512000/12000.' Mohvo. necossid.ido tíc rctificaç.ão do Termo de Referencia, motivads:. aor pedido de
impi/gr.^ç.V, .<;iresent.iiío
fc mpresa Cruzei Comercial Distfihiiitforsi de Produtos
Hospitalares Eireli Nova data tíe realização do certame será divulgada na imprensa oficial,
na foima ieg.if informações: Setor de licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva filho, 53-A.
Cer-fn. Condeuba - flA, e-rraii; «ifiiatoes@»governodecondeuba.ba.gov.br. Divulgação dos
outros dtijs

Pregoeiro

AVISO OE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N9 75/2020

Diana Oficiai (www.cortdeuba.ba.io.org.br).

Pregoeiro

AVISO OE ALTERAÇÃO

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES • RDC PRESENCIAL N» 6/2020
Licitação r)2 136/2020

Objeto: Comralaç.lo de empresa tie engenturi.i para « execução do erédio 7^drT■..ílrvrfallv.^
c do Anexo Estacionamento d» Complexo Educacionai situado no .«niigo Fca fúnis Cnhe
em Feira de Santana. Tipo: Menor Preço. Data: 04/11/207U ás 08h3Õ- local: Teatro

Margarida Ribeiro, situado a Rua losé Pereira Mascarcnhas, 409 • Capuchinhos, feira dr
Santana • BA. tdital no site: www.feiradesantúna.bá.gov.br. Infcrtnnções no Departamento
de licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, d.-»s OBoiO às I2ht)0 das 14h00
às I7h30- Tel.: 75 3602 8345/8333
Feira de Santana-BA. 8 de outubro Oo 2020.

Coíid.mba-BA

8 de outubro do 2020.
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Licitação.[n° 839549]
Corrigir os soguinlos orros:
1. Seleciono o documento

Lista de documentos

Data do putiilcação

O

Nome do arquivo

09/10/2020 âs 08:16:09

PE.006-2020.POF

Mostrando de 1 até 1 do 1 registros

□

Não sou um robô
- Tenne»

Download

Lhttps://www.lici taco es-e,com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA

/SK.

1 *

CNPJ - 13.763.396/0001-70
CEP-45.330-000

PREFElTUf^ MUNICIPAL

CRAUOLAHDIA-BA

*

■

II

ATA DA SESSÃO PUBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICÍPIO DE CRAVOLANDIA - ÜBAIRA -(BA)

Licitação:(Ano: 2020/ MUNICÍPIO DE CRAVOLANDIA / N° Processo: 219/2020)
às 09:33:01 horas do dia 16/10/2020 no endereço PRAÇA LOMANTO JÚNIOR - S/N.,
bairro CRAVOLANDIA, da cidade de CRAVOLANDIA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). ZENILDO TORRES SOARES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo
ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo:
219/2020 - 2020/006/2020 que tem por objeto Contratação de empresas do ramo, para
Aquisição de Medicamentos, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento da (Covid19).

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Aquisição de Medicamentos, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento
do (Covid-19).
Data-Hora

Fornecedor

15/10/2020 17:40:24:261

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME

14/10/2020 15:34:37:738

4M BR - COMERCIO E REP. DE MAT.E MEDICAMENTO
HOSPI

ProDosta
RS 4.210.00

RS 29.695,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1) - Aquisição de Medicamentos, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento
do (Covid-19).
Data-Hora

Fornecedor

15/10/2020 17:40:24:261

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME

14/10/2020 15:34:37:738

4M BR - COMERCIO E REP. DE MAT.E MEDICAMENTO
HOSPI

Lance
R$4.210.00

RS 29.695,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 16/10/2020, às 09:45:07 horas, no lote (1) - Aquisição de Medicamentos, para o
Centro de Atendimento para Enfrentamento do (Covid-19). - a situação do lote foi alterada

16/10/2020

Página 1 de 3

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:
pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 16/10/2020, às 10:31:42 horas, a situação do lote foi
finalizada.

No dia 16/10/2020, às 10:31:42 horas, no lote (1)- Aquisição de Medicamentos, para o
Centro de Atendimento para Enfrentamento do (Covid-19). - a situação do lote foi alterada
para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ZENILDO TORRES
SOARES - desclassificou o fornecedor: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME. No dia

16/10/2020, às 11:23:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/10/2020, às 11:23:14 horas, no lote (1) - Aquisição de Medicamentos, para o
Centro de Atendimento para Enfrentamento do (Covid-19). - a situação do lote foi alterada
para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Senhores Licitantes,
informamos após análise de documentação e proposta apresentada, verificou-se o
atendimento as exigências do Edital, em tempo informamos, declaro vencedor. No dia
16/10/2020, às 12:06:13 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 16/10/2020, às 12:06:13 horas, no lote (1) - Aquisição de Medicamentos, para o

Centro de Atendimento para Enfrentamento do (Covid-19). - a situação do lote foi alterada
para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A Licitante atendeu as exigências do
Edital, bem como inexistem intenções de recursos.
No dia 16/10/2020, às 12:06:13 horas, no lote (1) - Aquisição de Medicamentos, para o

Centro de Atendimento para Enfrentamento do (Covid-19). - pelo critério de menor preço,
foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa 4M BR - COMERCIO E REP. DE
MAT.E MEDICAMENTO HOSPI com o valor R$ 29.695,00.

No dia 16/10/2020, às 10:31:42 horas, o Pregoeiro da licitação - ZENILDO TORRES
SOARES - desclassificou o fornecedor - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME, no lote
(1) - Aquisição de Medicamentos, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento do

(Covid-19). O motivo da desclassificação foi: solicitamos nossa desclassificação, pois, a
proposta enviada está incorreta. Pedimos desculpas pelo transtorno. Obrigado.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
ZENILDO TORRES SOARES

Pregoeiro da disputa

16/10/2020
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IVETE SOARÉSTjElXEIRA ARAÚJO
Autoridade Competente

MONICA^D^^ãL^ BARBOSA DA HORA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
10.013.864/0001-00 4M BR - COMERCIO E REP. DE MAT.E MEDICAMENTO HOSPI
07.294.636/0001-32 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME

OL
16/10/2020
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16/10/2020

www.licitacoes-e.com.br

Licitação [n° 839549] e Lote [n° 1]
Responsável
IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO

Pregoeiro
2ENILD0 TORRES SOARES

Apoio
MONICA 0£ SOUZA BARBOSA DA HORA

Lista de fornecedores

Partícipanle

Segmento

Situação

1 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME

CE*

Desclassificado

2 4M BR - COMERCIO E REP. DE MATE MEDICAMENTO HOSPI

EPP'

Arremalante

Lance

Data/Hora lance

RS 4.210.00

15/10/2020 17:40:24:261

RS 29.695.00

14/10/2020 15:34:37:738

Moslrando de 1 até 2 de 2 tegistfos

'
Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente refiete o tipo de segmento atuaimente deciarado.
Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas
|
ME-Micro Empresa|COOP-Cooperativa
|
ND-Nâo definido

Lista de mensagens
Dala e hora do registro

Participante

16/10/2020 09:33:01:589

SISTEMA

Mensagem
Começou a disputa do lote.

10/2020 09:33:01:589

SISTEMA

A melhor proposta foi de RS4.210.00. que é o menor valor ofertado para este lote.

^ 10/10/2020 09:33:01:589

SISTEMA

Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União(TCU)de que intervalos de lernpo entre lances
representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitanies.

16/10/2020 09 33:01:589

SISTEMA

Em atendimento do Acórdão do TCU n" 1218/2014 - Plenário, poderá ser demanriado o preenchimento de

16/10/2020 09:33:01:689

SISTEMA

O tempo mínimo enire lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá soi de 5

16/10/2020 09:33:01:589

SISTEMA

O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).

16/10/2020 09 33:01:589

SISTEMA

O valor ininimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu úllimo lance deverá ser de
RS100.00 - quando este não for o melhor da sala.

16/10/2020 09:33:01:589

SISTEMA

O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu úllimo lance deverá ser de
RS100,00 - quando este não for o melhor da sala.

16/1O.'202O 09 33:01:589

SISTEMA

No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lanços na sessão pública durará 10 minutos c. após isso.
será prorrogada automaticamente polo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do
período de duração da sessão pública.

16/10/2020 09:34:43:118

PREGOEIRO

CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.

segundo(s). - quando cslc não for o melhor da sala.

Senhores Licilantes Bom dia. estamos iniciando o Pregão Eletrônico SRP N". 006-2020. vamos aos
lances.

Mosirando de 1 alé 10 de 21 registros
Legenda das cores do lipos de mensagens: recurso
|
chat
|
outras

Lista de lances

Data/Hora lance

^
2

!

14/10/2020 15:34:37:738

Lance

—

15/10/2020 17:40:24:261

Nome do fornecedor

R$ 29.695.00 4M BR - COMERCIO E REP. DE MATE MEDICAMENTO HOSPI
RS 4.210.00 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME

Mostrando de 1 alé 2 de 2 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para
a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a infomraçâo exibida for "o registro do lance está em confonnidade.
Histórico da anáiise das propostas e lances
Data/Hora

16/10/2020 10:31:42:589 - Arrematado

Data/Hora

16/10/2020 11:23:14:410 - Declarado vencedor

Data/Hora

16/10/2020 12.06:13:826 - Adjudicado

Fornecedor

4M BR - COMERCIO E REP. DE MATE MEDICAMENTO HOSPI

Coniraiado

RS 29.695.00

Fornecedor desclassificado
Data/Hora

16/10/2020-10:31:42

Fornecedor

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME

Observação

solicitamos nossa desclassificação, pois. a proposta enviada está incorreta. Pedimos desculpas pelo transtorno. Obrigado

https://www.licltacoes-e.com.br/aop/pubiicar-ata-iicitacao.aop?opcao=publicarAtaLicitacao&numeroLicitacao=839549
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-COPEL
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 219/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 219/2020

OBJETO: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual, para Contratação
de empresas do ramo, para Aquisição de Medicamentos, para o Centro de Atendimento para Enfrentamento da (Covid-19), O prazo do procedimento serão reduzido a metade do prazo normal. Isto foi
estabelecido pelo Art. 4®. Da Lei 13.979/2020. conforme especificações contidas no Termo de Refe
rência em anexo

PROPONENTE

NOME DA EMPRESA:4M BR Comércio e Representação de Material e Medicamento Hospitalar

INSCRIÇÃO ESTADUAL:077.615.927 PP
CNPj NB 10.013.864/0001/00
ENDEREÇO: Rua Godofredo Rebello Figueiredo Filho, 820B, Sim, Feira de Santana- Ba
TEL: 75 3614-8693

FAX: 75 3626-3914

E-MAIL: compras(S!4mbr.com.br

DADOS BANCÁRIOS
NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL
NB DO BANCO:001

NOME DA AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL EMPRESAS FEIRA DE SANTANA
NB DA AGÊNCIA:0041-8
N.B CONTA CORRENTE: 129843-7

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME COMPLETO: Maíra Pereira Falcão de Brito
C.l. N.B 06657297-58

C.P.F. N.B 976336075-72

PROFISSÃO: FARMACÊUTICA
NACIONALIDADE; BRASILEIRA

ENDEREÇO RESID. RUA ALTO DA GRAÇA, 280, SIM , FEIRA DE SANATANA-BA
ESTADO CIVIL: CASADA

VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS

LOTEI

ITEM

UND

I

Comp

DESCRIÇÃO
Azitromicina SOO mg

QUANTIDADE

MARCA

1.500

TEUTO

2
Fr

Azitromicina suspensão

300

PRATI

VALOR UNITÁRIO

RS

VALOR TOTAL

RS

4.275,00

RS

3.300,00

RS

10.500,00

2,85
RS
11,00

3

4

Comp

Osetalmivií 75 mg

ROCHÉ
VITAMEDIC

RS
5,32

RS

5.320,00

Vilamina C 500 mg

SOO

SOENVIE

RS
0,60

RS

300,00

Vitamina C 200 mg/ml

300

NATULAG

RS
4,00

RS

1.200,00

Ivermectína 6 mg

Comp
6
Fr

RS
35,00

1.000

Comp

5

300

(75)3614-8693 (75) 3626-3914 / www.4mbr.com.br
Rua Godofredo Rebello de Figueiredo Filho, 820A - SIM - 44.085-132 - Feira de Santana -8A

Sr^'i
-A'

.

ííT

Comp
Comp

Dipirona 500 mg
Paracetamol 500 mg

3.000

DIPIRONA

5.000

HIPOLABOR

RS

\-|.'RS

1.500,00

RS

1.500,00

RS

1.800,00

RS

29.695,00

0,50

RS
0,30

Comp

Ibuprofeno 600 mg

PRATIDGNA-

RS

DUZZI

0,60

3.000

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL: VINTE E NOVE MIL,SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

VALOR TOTAL GERAL: vínte e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais

Feira de Santana, 14 de Outubro de 2020.
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4M BR Comércio e Representação de Material e Medicamento Hospitalar
CNPJ n5 10.013.864/0001-00
Maíra Pereira Falcão Brito
CPF 976.336.075-72

RG: 06.657.297-58, SSP/BA

(75)3614-8693 (75) 3626-3914/ www.4mbr.com.br
Rua Godofredo Rebello de Figueiredo Filho, 820A - SIM - 44.085-132 - Feira de Santana -BA

16/10/2020

www.licitacoes-e.com.br

Licitação [n" 839549] e Lote [n° 1]
Detaihes dos itens do iote

liem [n° 1]

Conformo termo de referência

PíOdulo

AZITFtOMICINA 500MG

Quantidade

1

Vator unitário

R$ 29.695,000000

Valorlotal do lote

RS 29.695.00

ff\
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/pubiicar-ata-iicitacao.aap?apcao=pubiicarAlaUcitacao&numeroLicitaca0=839549

1/1

zim

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ- 13.763.396/0001-70
CEP - 45.330-000

.iV

PREfEITUfU MUNICIPAL

CRAUOLANDin-BA

PREQÃO ELETRÔNICO SRP la 006/2020

DOCUMENTOS

DA EMPRESA

VENCEDORA

CRAYC

gÁ

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 4M BR - COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA
CNPJ n" 10.0I3.864/0001-00

MARGARETH IRACEMA HUFNAGEL MARTINEZ FALCÃO nacionalidade BRASILEIRA

nascida em 19/08/1969, CASADA em SEPARAÇÃO DE BENS, BIÓLOGA CPF n° 487868 02S-34'

PÓmTr
identidade
n" 0444534180,
órgão expedidor
SECRETARIA
DE 105
SEGURANÇA*
l UBLICA - BA, residente
e domiciliada
na RUA PROFESSOR
ARISTIDES
NOVIS
APT 501

EDF.PEDRA DO BOSQUE.FEDERAÇÃO,SALVADOR,BA.CEP 4021 oSorBI^SR

brito nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/12/1979,
CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF n» 976 336 07S-72

RA

0665729758, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA*

s™A;BAtbETÍoT5212'B"Sm.''

Sócias da sociedade limitada de nome empresarial 4M BR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DF

material E medicamento hospitalar LTDA. regi^Irada Icgalmen^f^íalo"

de\idamente ^quivado nesta J^ta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n"29203168385,com sede
Rua Godofredo Rebello de Figueiredo Filho, 820, A, Sim, Feira de Santana, BA, CEP 44085132
devidamente inscnta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídíca/MF sob o n° 10.013.864/0001-00*

deliberam d^e pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos temios

da Lei n 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes;
QUADRO SOCIETÁRIO

primeira. AL^ oliveira de brito admitido neste ato. nacionalidade
FARMACÊUTICO, CPF n" 761.512.715-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE n" 0511744994 órgão
BRASILEIRA, nascido em 05/08/1974, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BFNS

expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA ALTO
DA GRAÇA,280,SIM,FEIRA DE SANTANA.BA,CEP 44085212,BRASIL.

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade a sócia MARGARETH IRACEMA HUFNAGEL

MARTINEZ ÍALCAO, detentora de 100.000 (Cem Mil) quotas, no valor nominal de RS 1,00(Um
Real) cada uma,correspondendo a RS 100.000,00(Cem Mil Reais).
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA TERCEIRA. A sócia MARGARETH IRACEMA HUFNAGEL MARTLNEZ

FALCAO transfere .suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de RS 100.000,00(Cem Mil
Reais), direta c irrestnlamente ao sócio ALAN OLIVEDiA DE BRITO, dando plena geral c
irrevogável quitação.

p ' . b"-""

quarta. Após a cessão e transferencia de quotas, da retirada e admissão de sócio o

capital socid da sociedade no valor de RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 200 000

moeírií""
M'l)doquotas
no assim
valor distribuído:
nominal de
moeda
coiTente
país, fica

RS 1,00 (Ura Real) cada, subscrito e integralizado
<^b«oM2uiuo cm
em

Req:81000000480080
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ALTERAÇAO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 4M BR - COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA
CNPJ n'10.013.864/0001-00

A. MAÍRA PE^I^ FALCÃO DE BRITO, com 100.000 (Cera Mil) quotas, perfazendo um
total de RS 100.000.00(Cem Mil Reais).

^

BRITO, com
100.000,00(Cera Mil Reais).

100.000 (Cem Mil) quotas, perfazendo ura total de R$

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá a sócia MAIRA PEREIRA FALCÃO

DE BRITO com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou

sodedrie ^
todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado a administradora, nomear procuradores, para um período
determmado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem
praticados pelos procuradores assim nomeados.

PARÁGIMFO SEGUNDO: Fica permitido a administradora, conceder fianças e/ou avais, bem como
contrair obrigações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Eni cmo de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou

mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração da única ou de

todos os Adimnistradores e existindo sócios não-administradores, a Administração será exercida por estes
últimos, conjuntamente, salvo sobrevindo apenas um,o qual exercerá de forma isolada.

PARÁGFUFO QUARTO: No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada
mensal a título de pró labore cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a

admmisúação da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sol} os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,o acesso a cargos públicos, ou por crime
faliment^, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé
publica ou propriedade.

*

Em face das alterações acima, consolida-sc o contrato .social, nos termos da Lei n° 10.406/2002
mediante as condições c cláusulas seguintes.

'

CONSOLIDAÇÃO

FALCÃO DE BRITO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/12/1979

CASADA em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF n» 9?6.336.075-72
PÜmTrA^
RA residente
1 UBLÍCA - BA,

"°.®^^57297S8,
órgãoALTO
expedidor
e domiciliada
na RUA
DA SECRETARIA
GRAÇA 280 DE
SIMSEGURANÇA
FFIra hf

SANTANA,BA,CEP 44085212,BRASIL.
Req: 81000000480080
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ALTEIMÇÃO CONTRAJUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 4M BR - COMÉRCIO F
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HoipiTALAR LTOA
CNPJ n" 10.013.864/0001-00

brito nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/08/1974 CASADO em

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, FARMACÊUTICO, CPF n» 761.^2 71^72 rÃRTFmfn^
IDENTIDADE n» 0511744994, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA

74Òts2l2^B^^L

graça. 280, SIM, FEIRA DE SANTANA. BA, CEP

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial 4M BR - COMÉRCIO E REPRFSFNXArÃr» nir

'í''^f"CAMENTO HOsVaLAR LTDA,

n de Figueiredo
^on^ercial
Estado
Bahia,
sobdeNIRE
n» 29203168385.
com sede
Rua cTdnfreT^Th
Godofredo Rebello
Filho,do820,
A,da
Sim,
Feira
Santana.
BA, CEP 44085132
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JurídicajTVfF sob o n° 10.013.864/000l-Oo'
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação, nos termos da Lei n» 10.406/

2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL,DA SEDE E DAS FILIAIS

^ RIMEIRA.
A sociedade
gira sob o nome empresarial
4M LTDA
BR - COMÉRCIO F
REPRESENTAÇÃO
DE MATERIAL
E MEDICAMENTO
HOSPITALAR
SEGUNDA. A sociedade tem sede: RUA GODOFREDO REBELIO nF

FIGUEIREDO FILHO,820,A,SIM,FEIRA DE SANTANA,BA,CEP 44085132.

TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

pendência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios
no mínimo, a trcs quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n" 10.406/2002.
DO OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem seguinte objetivo: COMÉRCIO ATACADISTAS dp

MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO mJMANO; REPRESeStaNTeI CóíSSlM^^^
AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATE^IS ODOnÍSImÉ^^^
COMÉRCIO ATACADISTAS DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA
USO MEDICO, CIRÚRGICO,
HOSPITALARES E DE LABORATÓRIO^ COMÉRC^

PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTAS

DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.

w a i ACAUlb I AS

CNAE FISCAL

atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
«don.o-

fdetborXrX'"'"

« maleriai, para uso mídloo,cirúrgico, hospilalar

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

y

Req: 81000000480080
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Nome da empresa 4M BR - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 4M BR - COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA
CNPJ n' 10.013.864/0001-00

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou sua atividade em 01/07/2008 e seu prazo de duração é
indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

R$ 200.000,00
Reais),
por
200.000(Duzcntas Mil)°
quotas de capitalénodevalor
nominal de (Duzentos
RS 1,00(UmMil
Real)
cadarepresentado
uma,totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma entre os sócios:

A. MAII^ PEDIRA FALCÃO DE BRITO, com 100.000 (Cem Mil) quotas, perfazendo um
total de RS 100.000,00(Cem Mil Reais);

BRITO, com 100.000 (Cem Mil) quotas, perfazendo um total de R$
100.000,00(Cem Mil Reais).

DA CESSÃO DE QUOTAS E SAÍDA DE SÓCIO

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento da totalidade dos demais sócios.

PAJ^GRAFO PRIMEIRO: Na cessão de quotas fica assegurado aos sócios, em igualdade de
condições e preço direito de preferência para sua aquisição. Caso se trate de venda, pelo preço negociado,
pelo mesmo preço c condições de pagamento. Se o negócio for permuta pelo valor atribuído às quotas'
sociais. Caso se trate de dação em pagamento, ou de qualquer outra espécie, pelo valor da obrigação a ser
solvida.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das
quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que possuírem. Se nem todos
exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias
adquirir pro-rata^ as quotas e/ou direitos que sobejarem.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Sociedade somente poderá exercer o direito de preferência na aquisição
total ou parcial das quotas,se os sócios não o exercerem.

PARÁGRAFO QUARTO:No caso do Parágrafo anterior, os haveres do sócio retirante serão apurados e

liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, vencendo a primeira no
prazo máximo de 60(sessenta) dias contados da data da retirada, sem incidência de correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO:Não dependerá de aprovação dos demais sócios se a cessão de quotas for feita
para descendente do sócio cedente.

CLÁUSULA OITAVA. A Exclusão de sócio só poderá ser realizada com a Aprovação de 75% do

capital, ocasiao em que o pagamento de seus haveres será realizado em conformidade com a Cláusula

anterior salvo ocorrência de Justa Causa, que se dará nos termos art. 1.085 da Lei 10.406, de 10 de

Req: 81000000480080
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ALTERAÇÃO CONTRAJUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 4M BR - COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA
CNPJ n° 10.013.864/0001-00

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá a sócia MAIRA PEREIRA FALCÃO
DE BRITO com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou
fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social sempre no interesse da
sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultado a administradora, nomear procuradores, para um período
determinado ou indeterminado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem
praticados pelos procuradores assim nomeados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica permitido a administradora, conceder fianças e/ou avais, bem como
contrair obngações de qualquer natureza, mesmo que estranhas ao objeto social.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ein c^o de falecimento, interdição, recesso, incapacidade física ou

mental, ou qualquer outra circunstância que impossibilite o exercício da administração da única ou de

todos os Administradores e existindo sócios não-administradores, a Administração será exercida por estes
últimos, conjuntamente, salvo sobrevindo apenas um,o qual exercerá de forma isolada.

PARÁGI^FO QUARTO: No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada
mensal a titulo de pró labore cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PMMEIRA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está

impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo,fé ptíblica ou propriedade.

DO RESULTADO E DA SUA DISTRIBUIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro a

adinmistradora prest^ contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou perdas apurados.

PA^GRAFO PRIMEIRO: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer
penedo do ano a partir de resultado do período apurado.

Req:81000000480080
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ALPERAÇAO CONTRAJUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 4M BR - COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA
CNPJ n» 10.013.864/0001-00

PAl^GRAFO SEGUNDO: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio
desde que aprovada pelos sócios colistas.

PA^GIMFO TERCEIRO: É permitida a distribuição antecipada dos lucros do exercício, observadas

^ disponibilidades financeiras da sociedade e a obrigatoriedade de reposição dos lucros quando a
distribuição antecipada afetar o Capital Social, de acordo com o artigo 1059 da Lei n" 10.406/2002.
DO FALECIMENTO OU INCAPACIDADE DE SÓCIO

décima TERCEIRA. O eventual falecimento ou incapacidade de sócio não dissolverá a

Sociedade, a qual continuará com as aüvidades sociais, que prosseguirá com o(s) sócio(s), juntamente
com os herdeiros ou sucessores, confonne o caso.

PAIUg^FO ÚNICO: Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) herdeiro(s) ou sucessor (es)
do socio falecido ou incapaz, será procedido de uma das seguintes formas:

a) Reembolso do valor monetário de todos os haveres do sócio falecido, impedido ou incapaz,
apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada cm balanço patrimonial especialmente levantado e pago em até 60 (sesscnui) parcelas'
confonne deliberado pela maioria, com pagamentos mensais e iguais, vencendo a primeira no
pra^ máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do evento, com correção pelo IGMP ou
índiee que venlia a substituf-lo.

b) Cisão parcial da sociedade, pela qual será revertida em favor do herdeiro, sucessor ou
representante do sócio falecido, incapaz ou impedido, a parte patrimonial proporcional à sua
participação societária.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O foro para o exercício c o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes do contrato social permanece em FEIRA DE SANTANA - BA.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

FEIRA DE SANTANA - BA,14 de maio de 2020.
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Protocolo 204263522 de 02/06/2020

Nome da empresa 4M BR - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E/f^EDICAMENTO HOSPITALAR
»

LTDA NIRE29203168385

Este documento pode ser verificado em http;//regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO aspx
Chancela 133286474782570

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/06/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secrelária-Geral

ALTEI^Ç^ CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE 4M BR - COMÉRCIO F
REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA
CNPJ n" 10.013.864/0001-00

margãrèthiraÈÍ^^h^^a^^m^
MARTINEZ FALCÃO
cLg
MAIRA PEREIRA FALCAO DE BRITO

y ALAN OLIVEIRA DE BRITO

Rcq:81000000480080
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por Tiana Regíla M G de Araújo - Secretáría-Geral

204263522

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
4iM liK - CO.MEUCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR I.TDA
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rHOTOCOLO

2114263522 - 02/06/2020

A IO
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021 - AL TERACAO DE DADOS(EXCETO NOME EMPRESARIAL)

.MATRIZ
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

EMPRESA

Nome Empresarial

4M BR - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(scde)

CNPJ

29203168385

Araulvamento do ato
Conslltuitlvo

Inicio da atividade

20/06/2008

01/07/2008

10.013.864/0001-00

Endereço:

RUAGODOFREDO REBELLO DE FIGUEIREDO FILHO. 820 A. SIM. FEIRA DE SANTANA. BA - CEP:44085132

OBJETO SOCIAL

COMERCIO ATACADISTAS DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO

COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTAS DE INSTRUMENTOS
E MATERIAIS PARA USO MÉDICO. CIRÚRGICO, HOSPITALARES E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTAS DE PRÓTESES E
4RTIG0S DE ORTOPEDIA: COMÉRCIO ATACADISTAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
ite/

CAPITAL SOCIAL

PORTE

PR/«0 DE DURAÇÃO

Empresa de pequeno porte

XXXXXX

RS 200.000.00
DUZENTOS MIL REAIS

Capital integralizado:
RS 200.000.00
DUZENTOS MIL REAIS

QUADRO SCCIOS E ADMINISTRADORES
Norne/CPF
ALAN OLIVEIRA DE BRITO

Participação RS

Cond./Administrador

Término do mandato

100.000.00

SOCIO

XX/XX/XXXX

100.000.00

SÓCIO / ADMINISTRADOR

XX/XX/XXXX

SITUAÇÃO

STATUS

REGISTRO ATIVO

Som Status

761.512.715-72

MAIRA PEREIRA FALCAO DE BRITO
976.336.075-72

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO
Data

Número

02/06/2020

97969643

Ato:
Eyonto:
NIRE:

1

002-ALTERAÇÃO
021 - ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME EMPRESARIAL)
XXXXXX

Endereço:

FILIALÍAISl NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
CNPJ: XXXXXX

XXXXXX

Observação

página: 1/2
203349040

CONTROLE: 104.794.699.555.56 CPF SOLICITANTE: 581.360.105-87 NIRE: 29203168385 Emitida: 28/09/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/tclavalicladocs.aspx
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
EMPRESA

Nome Empresarial
Natureza Jurídica:

«tM BR - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NIRE(sede)
29203168385

CNPJ

10.013.864/0001-00

Araulvamento do ato
Constitultlvo

Inicio da atividade

20/06/2008

01/07/2008

Endereço:

i^UA GODOFREDO REBELLO DE FIGUEIREDO FILHO,820 A. SIM. FEIRA DE SANTANA. BA - CEP:44085132

SALVADOR - BA, 28 de Setembro de 2020

r—i •

I

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

página: 2/2
203349040

CONTROLE: 104.794.699.555.56 CPF SOLICITANTE: 581.360.105-87 NIRE: 29203168385 Emitida: 28/09/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO htlp://regin.juceb.ba.gov.br/rcgin.ba/lelavalidadocs.aspx

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
EMPRESA

Nome Empresarial

4M BR - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)

CNPJ

29203168385

Araulvamento do ato
Constituitivo

Inicio da atividade

20/06/2008

01/07/2008

10.013.864/0001-00

Endereço:

RUA GODOFREDO REBELLO DE FIGUEIREDO FILHO, 820 A,SIM, FEIRA DE SANTANA. BA - CEP:44085132

OBJETO SOCIAL

COMERCIO ATACADISTAS DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO

COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES: COMÉRCIO ATACADISTAS DE INSTRUMENTOS
E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO. HOSPITALARES E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTAS DE PRÓTESES E
ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
CAPITAL SOCIAL

PORTE

PRAZO DE DURAÇÃO

Empresa de pequeno porte

XXXXXX

Ir$ 200.000.00
DUZENTOS MIL REAIS

Capital intogralizado:
,

RS 200,000.00
DUZENTOS MIL REAIS

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome/CPF

Participação RS

Cond./Administrador

Término do mandato

100,000.00

SOCIO

XX/XX/XXXX

100,000.00

SÓCIO / ADMINISTRADOR

XX/XX/XXXX

SITUAÇÃO

STATUS

REGISTRO ATIVO

Sem Status

ALAN OLIVEIRA DE BRITO

1

761.512.715-72

MAIRA PEREIRA FALCAO DE BRITO
976.336.075-72

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO
Data

Número

02/06/2020

97969643

Alo:
r.venio

002-ALTERAÇÃO
021 - ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME EMPRESARIAL)

mJ

FILIALÍAIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

IjiRE:

XXXXXX

Endereço:

CNPJ;

XXXXXX

XXXXXX

Observação

página: 1/2
203349040

CONTROLE: 104.794.699.555.56 CPF SOLICITANTE: 581.360.105-87 NIRE: 29203168385 Emitida; 28/09/1

O - CERTIDÃO SIMPLIFICADA

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO titlp://regin.juceb.b

iv^/regfn.ba/telav.ilidadocs.aspx
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

J'

■S tsamf

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
EMPRESA

Nome Empresarial

-fM BR - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)

Araulvamento do alo

CNPJ

Início da nllvldade

Conslltuilivo
29203168385

01/07/2008

20/06/2008

10.013.864/0001-00

Endereço:

RUAGODOFREDO REBELLO DE FIGUEIREDO FILHO, 820 A. SIM, FEIRA DE SANTANA, BA- CEP: 44085132

SALVADOR - BA, 28 de Setembro de 2020

—

M- ô*. íS-e.

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

página: 2/2
203349040

CONTROLE: 104,794.699.555.56 CPF SOLICITANTE: 581.360.105-87 NIRE: 29203168385 Emilida: 28/09/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO hltp://regin,juceb.ba,gov.br/rDgln.ba/telavalidadocs,aspx
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