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EsrADo Do AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAT DO JARI

sEcRETARtA DE AssrsrÊNcrA socrAL
sERVrco DE coNVrvÊNcrA E FoRTALEcTMENTo pE vlÍNe ulos F

Memo. No. Laranjal do Jari - AP.

22 t2020 - SCFV

A
llma. Senhora
DALMA DE FATIMA PACHECO
Coordenadora do Núcleo De Compras da secretaria Municipal de Assistência
Social

Assunto: Solicitação de Equipamentos de Protêção lndividual (EPl),

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos por meio deste

solicitar de Equipamentos de ProteÇáo lndividual (EPl), como máscaras, luvas,

macacão srmilares são bens de consumo imprescindíveis para o trabalho social

nesse momento, considera-se mantida a relação direta dos serviços adquiridos

com a "finalidade" de proteger tanto o usuários com funcionário de quais quer

risco a sua saúde, sendo que por se tratar de serviço socioassistencias , não

podemos deixar assistir nossos usuários pois e um publico que se encontra

em estado de vulnerabilidade social. Mesmo com atividades suspensas se faz

necessário manter o monitoramento de famílias neste momento de pandemia,

sendo assim justifica -se o pedido de (EPl) para os funoonários.

r' Segue em anexo planilha de matérias

Certo de contar com vosso atendimento, renovo votos de elevada

estima, consideraçÕes e aprêço. \aqqg _-
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAT DE IÁRANJAI DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVI€O DE CONVIVf NCIA E FORTAI.ECIMENTO DE VíNCUtOS

MODELO DE PLANILHA
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No DESCRTçAO QUANTIDADE

ôa CX LU\,'AS 34 CATXAS

02 CX MASCARAS 81 CATXAS

i

,.Le



HI
ESTADO DO AMÀPÁ

PRETEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARJ
SEcRETARIA MUNIcIpAL DE Âssrsrôxcn socnr,

cEr{TRo DE REFEúxctl oB lsstsrÊNcrA sochLcRrAs

Teles

n'0ól/2018

Rua Flo.{ano Poiroto, 935 - g.irro Agreste
Llrlnlrl do JrÍl - Amlpt - CEP. 6E.920.(x)0

CREAS

Memo. no 5212020-CREAS/SMAS Laranjal do Jari-AP, 29 de Juúo 2020.

A
Senhora;
ANA BEATRIZ MOREIRA POMBO
Secretaria de assistência social.

Prezada Senhora;

Cumprimento cordialmente Vossa seúoria sirvo-me do presente, parâ solicitar a

Equipamentos de proteção individual-EPlS para os servidores deste Centro para que seja realizado

o atendimento ao publico.

No ITEM QUANTIDADE
0l LUVAS 29 CX
02 MASCARAS 85 CX

Certo de Vossa atenção, renovamos votos de elevada estima e consideração de odo,

nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimento.

Atenciosamente,
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Estdo do Ano?i
Preleinra Municiryl de l-aranjal do Jari

Cenlro de ReÍerência de Assistência Social CRÁS

A.femo. no: 166.'2020

CRÁS..SMAS

A Senhora
DALMA DE FATIMA PACHECO RODRIGUES
COORDENADORA DO NUCLEO DE COMPRAS/SMAS

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a Cordialmente, sin o-me do presente para solicitar que aÉs
verificada a dotâção orçamentária, seja proüdenciado a compra do material constante na
planilha a seguir. Essa solicitação pÍendesse a necessidade de adequação dos serviços
conforme as recomendações contidas na Portaria N' 100, de 14 de Julho de 2020 que no seu
art. l'aprova na forma de anexo a Nota Tecnica N" 36/2020 que aborda as recomendações
para o funcionamento da rede Socinassistencial de Proteção Social Básica.

No ensejo renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.
Planilha em Anexo.

Respeitosamente,

LI'L
h(il tÀilI il5Tlt il a$tsliilgA 500Á.

RECEBI DO
€ 1
Hora

Laranjal do Jari/ AP, 3 I de julho de 2020

ndré Pinto Farias
Coordenador do CRAS

Portaria no 061/20t 9- GAB/SMAS/PMLI

Centro de Referência de Assistência Socid - CRAS
Av. Tancredo Neves, 1545 - Centro - Laranjal do Jari - Amapá

CEP: 68920-000
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EsrAoo Do ÂMApÁ

PREFEÍTURA UNICIPAL DE LARÁNJAL DO JARI
SECRETARIA TUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.'ÍúAS

CENTRO DE REFERÊNC|A DE ÂSSISTÊNCIA SOCIA'- ô'RÀS

MATERIAIS DE LIMPEZA

02

,,M
Codldenôdor do CR,ls

4í rr 0ó1?0i!. C[8 rS!Á!/rt/LJ

Au, Tanc:redo Neues, t,4,-Cmtro-
Laranjal do JarYAnuFú, CEp: 68920-000

E -mail : crasl oratlj C doj ariz ú z o @ out lúk.úm

l1'ENt nescnrçÃo QUANTIDADE

0t MASCARAS FACIAI§ DESCARTAVEIS 85 CXS

Lt]VAS DESCATAVEIS I6 CXS
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MEMO N.070/2020 - C.A laranjal do Jarí - 4P,29 de junho de 2020

Seúora,

Cumprimentando cordialmente vossa seúori4 sirvo-me do presente para solicitar desta

secretaria a compra de alguns materiais de PROTD,ÇÃO, pois o mesmo é indispenúvel para

prevenir e conter a disseminação do COVD-I9, neste periodo de pandemia. Vale salientar que é de

suma importância ter esses equipamentos de proteção para nos proteger de goticulas de tosse,

espirros ou outros fluidos corporais, durante os atendimentos com os familíares de nossos acolhidos.

Sendo que é nosso dever garantir e protegeÍ nossas crianças e adolescentes que aqui residem.

Lista de Material de PROTEÇÃO

Sem nada mais no momento aproveito o ensejo para reiterar meus sinceros votos de esti e

néia Freitas
rtâria; no 0'11/20í8

CooÍdenado.a da Casâ dê Acolhimêí{o a Crisnça e Adole6cênte dê
LaÍanjal do Jarl/AP

I

ITEM PRODUTOS QUANTIDADE
01 LUVAS 29 CX
02 MASCARAS 8't cx
03 MACACÃO 04 UND

consideração.

RUA ESPLÀNÀDA, I9,5- AGRESTE
LÀRANJAL DoJAú- luupÁ - cep: e*qzotco

FoNE/PLÀNrÃo: (9ó! 99lo&a523

o

A
Seúora
Delma de Fatima Pacheco Rodrigues"
Coordenadora do Núcleo de compras, da Secretaria Municipal de Assistência Social-(SMAS) de
Laranjal do JarílAP.

I
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ESTADO DO A"II{APA
MUNICÍPIO DE LARANIAL DO IARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCi.i. SOCIAL.SMAS
PROGRAMA CRIANçA FELIZ-PCF

Memo. No 92/2020-PCF Laranial do Jarí - AP, 29 de junho 2020.

A
llma. Senhora
DALMA DE FATIMA PACHECO
Coordenadora do Núcleo de Compras da Secretaria Municipal de Assistência Social

Assunto: Solicitação de Equipamento de proteção lndividual (EPl)

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos por meio deste solicitar

a autorizaçáo de compras de Equipamênto de proteção lndividual (EPl) que seráo

utilizados pelas Visitadoras Social do Programa Criança Felizês - PCF, vinculado a

êssa secretraria.

O referido Programa conta com uma equipe de treze (13) servidores, atende

trezentas (300) famílias, a visita tem como objetivo apoiar as famílias para o

fortalecimento de suas competências em cuidar, educar e acompanhar, visando o

desenvolvimento das cdanças, a visitadora auxilia as famílias nos cuidados

essenciais.

No Equipamento de protêção lndividual (EPl) QUANTIDADE
24 cx01 Luva protetiva

02 Mascara 85 cx

v
vq3so atendimento renovo votos de elevada estima,Certo de contar com

consideraçÕes e apreço.

tenciosamente
c^.

I
ü

J

r,#,^fr,ffií"**' Suorru:ora

'cn n' 0l9ll0l04a!l!lt|6i$B--

ída Rio iaÍi, 1433- Bairro Agrêíe
PCt Laranjal do JaÍí - Amapá - CEP: 68.92O-0O0

Esta solicitaçáo prende-se a necessidade do uso de Equipamento dê

proteção lndividual (EPl) para garantir a saúde das dez (10) visitadoras para

realizaçáo das visitas presenciais e semipresenciais, sendo que as visitas

domiciliares continuam sendo feitas em caráter emergencial tomando todos os

cuidados.



Memo. no 09212020. Laranjal do Jarí - AP, 03 de julho de 20ZU-.'-*'
A
llma. Senhora
DALMA DE FATIMA PACHECO
Coordenadora do Núcleo De Compras da secretaria Municipal de Assistência Social

Solicitação de Compras,

Cumprimentando-a cordialmente vossa senhoria, vimos através deste solicitar, a compra de

MATERIAIS (EPl), Equipamento de proteção lndividual, para que seja utilizado na retomada

das atividades, Obedecendo ainda o que dispõe a adequação dos serviços conforme as

recomendações contidas na Portaria No 100, de 14 de Julho de 2020 que no seu art. 1o

aprova na forma de anexo a Nota Técnica No 36/2020 que aborda as recomendaçôes para o

funcionamento da rede Socioassistêncial de Proteçâo Social. Para realizarmos um bom

atendimento as beneficiárias do Programa Bolsa Família - PBF e Cadastro Único, nossos

trabalhos são mntínuos, e semprê atende um quantitativo muito grande de usuários. O

referido programa tem como objetivo transferência direta de renda, destinado às famílias em

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a

situaçâo de vulnerabilidade Social. Tendo acesso básico a Saúde Educação e Assistência

Social. E o Cadastro Unico é um conjunto de informações que objetiva identificar todas as

famílias brasileiras para fins de inclusão em Programas de Assistência Social e redistribuição

de renda. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para reiterar meus

sinceros votos de estima e consideraçáo.

MATERIAIS f
tv

v
Ana Paula da Silva

Portaria 035/20 1 8-GAB/SMS/PMLJ
Gestora do PBF/LJ

Rua Liberdade, 804 - Agreste
Lardnjal do lari- Amapá - CEP: 68.920-l

Fone; (96) 991645674

ORDEM QUANTIDADEDESCRTçÃO
0í MASCARAS FACIAIS DESCARTAVEIS a\83 cX
02 LUVAS DESCARTAVEIS 13cX \

{P

ESTADO DO ATIAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA BOLSA FAMíLIA
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NÚCLEO ADMINISTRATIVO

de ksbtÉmia

Memo. n.o 0391/20 N.A/SMAS

A Sf.
MAIARA CALDAS CHAGAS
Secretária de Assistência Social

ASSUNTO: SOLICITAÇAO/FAZ

Laranjal do Jari, 09 de julho de 2020.

Seúora Secretária,

Cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria com as merecidas honras de praxe e rur

oportunidade, SOLICITAMOS Aquisição de material de consumo (equipamento de Proteção

Indiüdual - EPI), para atender as demandas desta Secretaria de Assistência Social , solicitados

pelos Programas peÍtencentes a mesma , tal aquisição se faz necessária pois os referidos

materiais servirão como pÍoteção e Con§ole do vírus COVID 19, afim de gaÍantir a seguÍança e

saúde dos funcionifu:ios desta SMAS. Segue anexo Termo de Referência para vossa análise e

possivel aprovação.

]

Atenciosamente,

DE PÁUIÁ
Núcleo Administrativo - SMAS

N! I 29120 I 7- GAB/SMÂS/PMLJ

sl^l

Rua Lidade, noto4 - Agr.6E
l,@@ti eJúVArnopá- CEP,6E 92o-ooo



ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NÚCLEo ADMINISTRATIVo

d€tÍiíiích

TERMO DE REFERÊNCIA 037/SMAS

ÂPNOVO O TERMO DE RETETEI\ICIÂ E ÂUIORIZO O
PROCEOIMEXÍO L'CITAIORIO IIOS TERMOS DÂ I,E

8666/93 E DEMAS LEGlsláçóE§.

E Q?J 8Tl
a.

MAIARA CÁIDÀS C}IAGÀS

SecÍetáriâ Municipôl de Âsslstência Social

DECRETO 214ISMAS/2019

I. DO OBJETO

O presente Termo visa à abertura & Procedimento Administrativo, estabelecendo diretrizes para

AQUI§ÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTf,,ÇÃO

II{DT!'IDUAL).

2. DAJUSTIFTCATTVA

2-l Os equipamentos fazem parte de material de proteção individual, destinados à proteção contÍa

riscos capazes de ameaçar a seguÍança e a saúde do trabalhador. Assim, os Equipamentos são de

grande impor6ncia para preserv'ar a integridade fisica dos empregados lotados nas Unidades desta

SMAS. Estes trabalhadores atendem uma população que, em situações normais, já é ÍragllizaÀa e,

em uÍn momento como da Pandemia do Coronavirus, fica ainda mais vulnerável. São crianças,

mulheres, gestantes, idosos etc, que necessitam de atenção basica. Porém, sem os EPIs para que os

servidores da Assistência Social realüem o atendimento, tanto os atendidos quanto os

trabalhadores ficam ainda mais expostos.

2.2 sendo necessário pÍotegeÍ tanto os trabalhadores quanto a população, sobretudo, os mais

lulneráveis. Por isso, os servidores da Assistência Social solicitam que a SMAS disponibilize os

equipamentos de proteção, em quantidades suÍicientes e de acordo com o risco de cada atividade.

3. ESPECIFICAÇÔES E QUANTNATTVOS.

3.1 Os materiais de EPI (EQUIPAMENTOS Df, PROTT,ÇÃO INDIVIDUAL) serão adquiridos

pam esta SMAS, por um período estimado de 01 (um) ano, devendo a CONTRATADA

obrigatoriamente observar as especificações tecnicas, conforme tabela abaixo discriminada:

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTI)

0l

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRÀ

EM LÁTEX ÍT'ITECNO E UNIFORME, COM MARCA E N'DE LOTE NO

ptrNHo, LUBRTFICÀDÂ coM pó sroAgsonüvEl, TAMÁÀrEo p, M

G, CAIXA COM 1OO LNIDADES.

CATXA 150



ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Asiíincir

4. Ix) ITOCAIâ CONDIÇÓES E Rf,CEBIMENTO I'OS MATERIAIS.

4.1. A Contratada deveá entregar os materiais, quando solicitados, obrigatoríamente conforme as

especificações acima discriminadas e demais condições previstas no presente termo, no Setor de

Compras da Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na Rua TancÍedo Neves, n.o

2.9ó5, Bairro AgÍeste, CEP 68.920-000, Municípío de l,aranjal do Jari/AP.

4.2. A entrega deverá ser imediata, apos a confirmação de recebimento da solicitação, feita por

meio de oficio.

4.3. Os materiais apresentados estarão sujeitos a aceitação pela Secretaria Municipal de

Assistencia Social, a qual cabení o direito de recusar caso o(s) material(ais) não esteja(m) de

acordo com o especificado;

5. DAS OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE

5.1. Receber e avaliar o objeto da contração, pronunciandose acerca de seu atendimento as

especificações do Termo de Referênci4

5.2. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela administração e no pftlzo

estabelecido neste Termo de Referência;

5.3. Prestar informaçôes e os esclarecimentos necesúrios atinentes à entrega ou substituição do

objeto que veúam a seÍ solicitados pelos fi:ncionários da Contratada;

5.4. Atestar no veÍso das notas fiscaiVfaturas, apresentadas pela Contratada, por meio do fiscal

desigrado, a efetiva entrega dos objetos especificados no Termo de Referência;

5.5. A entrega do objeto do presente certame seni acompanhada e fiscalizada pela Coordenadora

responsivel do Setor de Compras, Íepresentando a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

ó. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

6. l. São obrigaçôes da CONTRATADA, sem prejuízo d€ outras decorrentes de lei:

02 MASCARA TRES CAMADAS. 50 UNIDADES CAIXA 500

03 MACACÃO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO IOOP/O POLIETILENO

COM CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO EM ZÍPER AJUSTE EM

ELÁSTICO NA BARRA E NAS MANGAS. COR BRANCA. TAMANHO M

I4E CM DE ALTURA CIRCURFERENCIA TÓRAX 53 CM,

I.-IND l0

0{

MACACÃO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO IOtr/O POLIETILENO

COM CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO EM ZiPER, AJUSTE EM

ELÁSTICO NA BARRA E NAS MANGAS, COR BRANCA. 156 CM DE

ALTURA CICCT'RFERENCIA TÓRAX 62 CM.

UND 05
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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6.2. Transportar os objetos em condições adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das

embalagens e pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.

ó.3. Os pÍodutos, objeto do certame, deverão estar disponiveis gara inicio do fomecimento a partir

da data de assinatura do respectivo contÍato.

ó.4. A Contratada devení substituir imediatamente os materiais que não estiverem em condições

de uso, vencidos ou deteriorados, sem qualquer ônus para o Municipio.

6.5. Custear todas as despesas decorrentes do fomecimento, arcando com todos os tributos, taxas e

licenças Municipais, Estaduais e Federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou

indiretamente, bem como todas as despesas gerais, diretas ou indiretas.

6.ó. AcataÍ e facilitar a ação de fiscalização do Município, cumprindo as exigências da SMAS.

6.7. Aceitar os metodos e pÍocessos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo

ContÍatante.

6.8. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, de seu estabelecimento até o local

determinado pelo Municipio, bem como pelo seu descarregamento.

6.9. Ressarcir todas âs multas, indenizações ou despesas impostas ao Municipio por autoridade

competente, em decorrência do descumpimento do contÍato, de lei ou regulamento apliuível à

especíe, poÍ parte da Contratada.

6.10. Responsabllizzr-se por todos e quaisquer danos ou prejúzos a que vier catsar ao Município

ou a terceiros.

6. I 1. Manter, durante a vigência do Contràto, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas no certiame.

7. DA FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos serão feitos por meio de Transferência Bancá,ria em nome da CONTRATADA,

no pr^zo de até l0 (dez) dias contados da certificação da Nota Fiscal e apresentação das certidões

negativas exigidas por Lei.

7.2 O pagamento pelo fomecimento dos materiais seni efetuado em até l5 (quinze) dias, mediante

a apresentaçâo da Nota Fiscal correspondente, devendo estar devidamente atestada por servidor

designado para a gestão do contrato.

7.3 Palra fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar sua adimplência com a

seguridade social (Ct\D), com o FGTS (CRF) e com a Justiça do Trabdho certidão negativa

(cNDT).

7.4 Neúum pagamento seni efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação

qualqucr obrigaçâo Íinanccira quc lhc for imposta cm virtudc dÉ pcnalidadc ou inadimplêneia

lili-ir
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contratual.

7.5 A critério da Administração poderão seÍ utilizados os pagamentos deüdos para cobrir

possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da

contratada.

7.ó O pagamento será através de ordem bancária, mediante crédito aberto em conta corrente em

nome da futura CONTRATADA.

7.7 A Secretaria de Assistência Social não se responsabilizará pelos custos que a Licitante

contralada realizar para além do valor total contratado.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente contrato conerá por conta da dotação orçamen!ána.

AÇÃo: 08.2,14.00 19: 2041 MANUNTENÇÃo oo ruNoo MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA: 339030: 1311.9919 MATERIAL DE CONSUMO.

9. FORMALIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO

Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas a contratação será regida pelo presente Termo

de Referência e Nota de Empeúo a ser contabilizada, de acordo com a legislação vigente, em

especial a Lei n.o 8.666193, Lei n." 4.320164 e Lei n.' l0l/2000 - LRF

Laranjal do JarilAB 09 de Julho de 2020

',ES
P,4LILÁ

COORDENADORA DO NUC MINISTRATIVO E FINANCEIRO. SMAS
PO I7- GAB/SMAS/PMU



ESTADo Do AMAPÁ
PREFEITURÁ MUNICIPAL DE LARANJAL DO JÂRI

SECRETARIA DE ASS§TÊNCÁ SOCIAL
GABINETE OA SECRETÁRIA

DESPACHO

A Seúora
LILIAM ALVES DE PAULA
Coordenadora do Núcleo Administraüvo-GABiSMAS/pMLJ

Prezadt Coordenadora,

Com os cordiais cumprimentos, AUTORIZO os procedimentos cabíveis, em
resposta ao termo de referencia n' 003/2020/sMAS, referente à Aquisição de marerial de
consumo (equiparnento de Proteção lndividual - EPI), para atender as demandas desta Secretaria.

Laranjal do Jari-AP,09 de Julho de 2020.

Atenciosamente,

AL GAS
nicipal de Assistência Social

De(xeto n' 21412020 - GAB/PMLJ

RtJia überdade, no8o4 - Agle5te
Iara4jol do JaÁ/ArnaFú- CEP: ó.8.92o-oo0

f,nail : aemasjai@hafino.í1.@tn

SMAS



ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NUCLEO ADMINISTRATIVO &fusríÉícir

DESPACHO

À
Coordenadora do Núcleo de CompraVSMAS.
DALMA DE FATIMA PACHECO RODRIGI,IES.

Senhora Coordenadora,

Encamiúo a Vossa Senhoria o Processo Administrativo 218.037 Dí}2OISMAS, cujo objeto

tÍata-s€ de Aquisição de material de consumo (equipamento de Proteçâo Indiüdual - EPI), para

atender as demandas desta Secretaria e Seus Programas, sendo necesúrios os seguintes

procedimentos administrativos :

l. Autuâção do Processo e numeração sequencial de todos os documentos, obedecendo à ordem

cronológica.

2. Elaboração de Carta Proposta, de acordo com as especificações contidas no Termo de

Referência.

3. Cotação de Preço, com as pÍopostas devidamente assinadas.

4. Elaboração do Mapa Comparativo de Preços.

Laranjal do Jari lAP,22 deJulho de 2020.

PÁULA
COORDENADORA DO NÚ STRATIVO E FINANCEIRO - SMAS

PORTARIÁ O I7. GAB/SMAS/PMLJ

\



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MTINICIPAL DE LARANJAL DO JARI

FMAS - LARANJAL DO JARI CNPJ:13.829.032/000146
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NUCLEO DE COMPRAS

Despacho No 072I2020-SMAS Laranjal do Jari/AP, 20 de julho de 2020

A

Senhora,

ULíAM ALVES DE PAULA

Coordenadora do Núcleo Administrativo da Assistência Social

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, devidamente protocolado a pesquisa de preço

reÍerente à contratação de empresa especializada para aquisição de_IEIEB|A!íDE_IEIJ

EQUIPAIúENTOS DE PROTECÁO INDIVIDUAU.

Segue anexas, Cotaçoes e Mapa Comparativo

Sem nada mais no momento, aproveito o ensejo para reiterar meus sinceros votos

de estima e consideração.

Atenciosamente

Dal Rodrigues
Coordenadora Do Núcleo De Compras

Portaria No 003/201$GAB/SMAS/PMU

Râ Lfu,&dc, n"^Ol - Agresu
lA.atlo, do larí/A,rúpá. cEP: 68.920-000

Ct*lt t 3.8D.O3A@O, -1ó E-'E,il: otsisf,.,r,bÍG,Í,t39rêqmil.cctn

§SErAcu soaur

s§t,[s
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SMAS

ESTAfX) DO i\MAPÁ
PREF'tJITt-iRA MUNIC'IPAL DE LARANJAL tX) JARI

l'M,\S - LARANJAL DO JARI ('NPJ: l-1.1119.0,12 Unl{6
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S(X'IAL

NU('Lt:() Dh COIIIPRAS

EIEH,

touctrAçÃo DE corAçÃo DE pREço, DE pRoDuTor/tEn!flçot

Laranial do Jarí-AP, '10 de julho de 2020

Prezado Sr. (a)

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos atrás deste convidar a

apresenta cotaÉo de pÍeços para Dispensa Licitatória de tateriais De EPI

(Equlpamentos Í)e Proteção lndividual) para supriÍ a necessidade desla secretaria,

segue a descriçâo dos Produtos/Serviços:

ITEXI DETALHAT'ENTO DO PROOUÍO UNIOADE

01

Luva de procadimento não cstóril.
forma ambrdestra, em látex integro e
uniíorme. com marca e n'de lote no
punho. lubriÍicada com pó bioabsorvivel.
tamânho p, m g, caixa com 100

unidades.
UáscaÍa tÍês camadas - 50 undades
macacão ds pÍotoção conÍeccbnado
100o/o polietilêno com capuz aclopado e
íechamento em ziper. aiuste em elástico
na bana e nas mangas. cor branca.
Tamanho m Í 48 cm de altura
circuríerencia tóÍax 58 cm.

acacão dê pÍoteção coníeccionado
100o/o polaetileno com câpuz aclopado e
fechamento em ziper. aiuste em elástico
na baÍÍa e nas mangas, cor brancâ. 156
cm de altura ciccuríerência tórax 62 cm.

02

03
UND

UND

Prazo de validade da cotaÉo: _l_J __.

CAIXA 150 RS xX Rl XX

CAIXA s00 Rt xx Ri xx

10 R3 XX R3 XX

05 R3 XX R3 XX

OUANT
VALORES (Rt)

UIIIT TOTAL

04

.à

f

Dalmu De ll ttrat Pucltcco Rtxlrigut's v
('rxrnlcnadora [h liúclco Dc ( ompr.r-s
Poínrrl \'' rx)l :ol9-(' \t| sll^s PVl. | 

,k,
íí'

&. tiô.rdod.. â' COl - 4,rrt
b|lal b J*l/A,,o2ó LÉP: 8.92O-d,O

ClgJ: |3.C29.OlU@t-16 E-qal,: ot irll,rb,.(.,tt9tOçroll c*r

g!!r

')

I
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PROPOSTA DE PBEÇOS

EsÍ Dom^x p^
PRÉfETTURA IU"qPAl- DE LAÂAIUAI. OO JÁFI
sEcnErafi D€ 

^ssríÍâal^ 
sooÀ

rarctgo oE c(xPn s

OBJETOT llateÍiais De EPI (Equipamentos De Proteçáo lndividual)

àt9o.tro. F..ú a ..- oí!ao, Fl€ FÍ.ç6 . ..!!i lúlc.d.+ o ldr..rrrÊ .ro oô1.5 .4.r. FoDo.4 ô.eúo lô .dFrt Íó- d. qr.eo.É.na .oacrnaô

nEI DESCRTçÂO UND OTD V.UI{T vÂLoa ToÍÂL Do tÍEta

1

Lurâ de pÍocediÍleflb ÍÉo estéril, Íoma ambideslÍa, em látex integíD e uniÍorme, com

maÍca e n' de lde m punlm, lubdficda mm po biodsoívivd, hÍnanho p, m g, caixa

com 100 uniiades.

Caixâ 150 55,00 Rit 8.250,00

3

Máscara três camadas - 50 unidades Caixa 500 80,00 R$ 40.000,m

Ítlácâcão de prdeÉo coníecdonado 100% pdielilêm coín câpuz aclopado ê

ÍeáaÍnento êm zipeí, aiuste em elásüco na baÍÍâ e n6 Ínangâs, mÍ branca.

Tamanho m 148 cÍn de altJra cirarÍeíencia tórax 58 cm.
Unid 10 120,00 RS 1.200.00

4

Mecão de prcteÉo oÍíe{dmado '100% polietilêm com cap.z adopado e

Íedwn€nto em zipeÍ, aiuge em dáSho m bârrâ ê n6 mâíEÉrs, coí bíânca. 156 cm

& altura cicojíftí€ncia táíax 62 cín.

Unid 5 120,00 R$ 600,00

VALOR TOT^! DA PROPTOSTA Ra tl}.050.00 ( ClíquêíL llit . Cin$r.ntâ R.â13 )

col{r^ BANcÁRla
Banco Erasll - Agênc/E n"- 3851-2 - Cont, Corrente n". 26336.2

FORI^ Ír€ PÁÂ^ra€rÍro: 
^VISTpR zo oE vatroÁD€ o€sra pnoposÍ sEnlo€:r0ous

PnÀZO ÍrE E,{TnÊGA O IEnC fi)ãA: IIEDI^TOÂ
FOa{Ê: (0s) 3l2t{3p,/ ggrHlgz

\-\

G #«; ;;"i;,*,í.&-^ ) n-'. 2.
cMPJ Oí _324-654,000r_sEl

Irlac- EsL 03.f)18-A6{)_(,
V

Edmundo Flamarion dos Sanios Coqlho JunioÍ

CPF:0í7.680.082-{6

RG: 373840 2VlA PCTIAP

IrUlôÍ - AúrinisFadoÍ

vatorTotat- B$50.050,00

lrpod [r6pIC.Í Eí€a - EPP - C PJ: 01344.65,í1000r-t§} - kt3dçáo Esl*t .t q].018.28GO

Rua Ooillliíú Juío de Aln€kb. l.r. aSS, Poípêtuo SocoíÍo, CÍP:68.Sffi - Mâcápâ/ ínepá
Fqu: (96) 3225 - .t3OO - Eflail: iÍtpoílE6pitrb@gmall.com

ttacapá-AP, 16 de Ju,ho dê mm.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARÁNJAL DO JARI

FMAS - LARÂNJAL DO JARI CNPJ: 13.829.0321000146
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NUCLEO DE COMPRAS

roucrrAçÂo DE coTAçÃo oe pREço, DE pRoDUTor/tERv!ço,

Laranjal do Jarí-AP, 10 de julho de 2020.

Prezado Sr. (a)

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos atrás deste convidar a

apresenta cotação de preços para Dispensa Licitatória de Materiais De EPI

(Equipamentos De Proteção lndividual) para suprir a necessidade desta secretaria,

sêgue a descrição dos Produtos/Serviços:

Prazo de validade da cotação: __J__1_

sMAslffi-l

"t-t-MílFits--r
ItúE trantÉr

\

Dalma De ues
Coordenadora Do Núcleo De Compras
PoÍÍaÍia N' 003/20 I 9-CAB/SMASIPMLJ

RtF Lt*t*ac. n"^Ol - Agt'cstt
L,llro4lol do J.rl/A,tlÚ,Fí. cEP, 68.920-000

CttPJ: t3.829.O3AqXn -4 E-ttpil: asslst rcloseht39t Cal,Eil.corn

ITEM DETALHAMENTO DO PRODUTO UNIDADE QUANT
VALORES (R$)

0í

Luva de pÍocedimento não estérll,
forma ambidestra, em látex integro e

uniÍorme, com marca e n'de lotê no
punho, lubrificada com pó bioabsorvível,
tamanho p, m g, caixa com '100

unidades.

CAIXA 150 R$ XX R$ XX

02 Íuláscara lrês camadas - 50 unidades CAIXA 500 RS XX RS XX

03

llacacão de pÍoteção confeccionado
'100% polietileno com capuz aclopado e
fechamento em zíper, ajuste em elástico
na bana e nas mangas, @r branca.
Tamanho m 148 cm de altura
circurferencia tórax 58 cm.

UND 10 R$ XX R$ XX

R$ XX
04

llacacão de proteção confeccionado
'100% polietileno com câpuz aclopado e
íechamento em zíper, ajuste em elástico
na barra e nas mangas, cor branca. 156
cm de attura ciccurferencia tórax 62 cm.

UND 05 R$ XX

JI

ti.

st'iÀs

I UiIT I ÍOTALlt



/vll.rtv I)r/ylEI)
}, 1., S P,ÍA LA F. ffi

COT,{ÇÂO DE PREÇOS

PRlIlllr lttrÍt \t( I,\t.lrl t.\L\\ttt txr.t\RI.prul
st('Rt t tRt\DI r§\lstÍ\í t\\(x t.\l_

lrfu DESCn'tÇAO t \tt) QlD t \t. \,. TOTAI,
I

, urr d€ ÍrÍ!.ldi'|lctu rú, .rr.nl. lirt[i rEhdcúr m liEr iGSrõ c úrÍús. srn rt st c n .lG ldc h
Àtüo. lúbnl'*.d. c.í ú ho.hioírirrl. l.ftaüo r. m & srxr c.in lrl., üd.d.r

(,AI\A I Srl 67.r)o lo 05{,1Ír

lLüsn rÍar (.ú!d.! - 50 údârG5 CAI\A 500 l25.rxl 6l J(Xr.(x,

.l
M.laao d. Fsl!§ao qírc.!x..do 100.. ÍílinilcÉ ço.r c.F, *k?.do c tirhm.iÍo c|n ãF..Júrr..m
cLrrrt u bÚn c mr ltl-XÚ, .{r bÍúx. Tlrr lrc E l.l8 cÍl & .l$fl crBrt.íqr;E t(IrI Jt cm

LiN ID lo | {80 0(l

J Mr..à,.JG r,\169lô ru|lilettüA' lan . FtlEtilrD coÍr..Fl/ rlo?.do. Ieh.|n nto.in rrF..rurts dt|
+3ls m b.r'! c lt.i Írar.. rir brlt). I 5ó s d! rh§. cr.§rrl:rcl. 1611 6: cm

UNID I ln.(xl 7.lo rxr

\'. TOTAL -r.--t,.tn

\fl \t,l\l IR

lrrlrl,(;ttrt t rtlí»t(xirr:t:'a,rt,(§ih..(}r.-\tt §aú. É- ta..r )

\l.lD.tl)]. l)r PLoB0.iI \ t D]'aa (sltssflt,t) Dlrli
\-, ()\Dr(Ór's Dt P \crtÍt:\Ío: !c (rRt\Í.\) Dlr§

PRritl)l)'l:IlRtr,r:.rÍÍ:aí((,\(())tLrs(o\sl:(lTll()!ilPÚri('o\FlR\t.\(.iotx,pl:t,ltxr.

CIíPJ:

03.025.79i-!

\t.l( rP r. ratrl.tl Llla)trf 2r2r

f

nroro t€atíttr-.I Lto^ 4, CNPJ 05 540 tu2/0001 -78

Ay Tr.rc & SaLíito il' r51l - BrÍo &riEd - UEtt^rnta CEP tE S02{ô5
Foí, (ea) !2aa - 0lt0

l{lí.rxr

I li,
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ASsit
ESTADO DO AMAPA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
FMAS - LARANJAL DO J ARI CNPJ : I 3.E29.032,'000 I 4ó

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NUCLEO DE COMPRAS

r;

srbs

,oucrT çÂo DE coTAçÀo DE PREçO' DE PRODUTOT/,ER|I tçO'

Laranjal do Jari-AP, 10 de julho de 2020.

Prezado Sr. (a)

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vinros atrás deste convidar a

apresenta cotaçáo de preços para Dispensa Licilatória de Materlais De EPI

(Equlpamentos Í)e PÍoteçâo Indlvldual) para suprir a necessidade desta secretaria.

seguê a descrição dos Produtos/Serviços:

rÍEil ]

1

VALORES (R$)

UNT TOTAL

I
OETALHAiIENTO DO PROOUTO UN]DADE QUANT

--]
0'l

02

Luva de pÍocêdimonto nâo ostérll,
íorma ambrdestra. em látex integro e
uniíorme. com marca e n'de lote no
punho. lubriÍicada com pó bbabsoNivel,
tamenho p, m g, caixa com 100
unrdades.' 

árcâÍe três câmadas - 50 uniJades

CAIXA 1s0 Rt xx R3 xx

CAIXA

UND 't0 Rt xx R§ xx

UND 0s Ri xx R3 xx

b\»§i=
ED

úBl-il
,üDt.T

03

04

acacáo do protoçâo conÍeccionado
100% polbtileno cqT capuz aclopado e
Íechamento em ziper. a;uste em elástico
na barÍa e nâs mangas, coÍ branca.
Tamanho m 148 cm de ahura
circurferencia tórax 58 cm.

acacão do pÍoteção coníeccionado
100o/o polietibno cor capuz acbpado e
fechamento em ziper. aiuste em elástico
na bana e nas mangâs, cor branca. 156
cm dê ahura ciccuríerencia tôrax 62 cm.

Prazo de validade da cotaçâo ll

Dalmu De
Co<lrdcnadora Do Núclc-o De Compras
Poíarú N" ml 2O|9-CÂI}.§MAS.PMU

&! tà.rtr, a'a,4 - Agns'r
l,q!,{ol e Jcvfroró. C@: 6.920-úO

Crl,t: rr.C29.o82/@r -tlô E-É, : o,!turb*d:t9r l?írúrí.cn

iffir
bW

500 Rt xx ' Rt xx



a Amapámed rü
I*rMI

PR€F€OURA f,UI{ICIPAL I'E LARATJ ! IIO JAIü . PILJ
sEcnÊ-Í^R! Ir€ AsaryTEI{C|A 90C|^L

FqIADEP G XEiTO: 
^COIEll{aRAta^t E oa PRoPosÍÀ !0 uas

\,,{^Àoi ÍoÍA! o PioFoütÀ Et ai.3!0,00
EratREo o^ IERC^Dm|À 5 (CTXCO) Ot S

TOTAL .

irec.pá 15 de Julho de 20ã).

63-3í),00

h§,-"*

Lf Enru-E
,01 .LÍif,,|: vD ul

{".' '.,, '.'rnea
Rua Inip€tor Marc€lino,60 c Bairío UniveÍsidâde (Coniunto da EmbÍapa)

cNP., 34.864.20710001-26 lnic. Esrrdual n o3.oo6a17-2
Fonê (96) 991.09-59,14 CfP 6a90:l-3OO Mâcàpá Àmàpá

email: amalaraled @ hotmatl'Eor

OBJETO: ItISUMOS

lwa dê procêditreÍrto não êstérll, foíma âmbldêíra, em látêx íntegro e unlforme, com
maÍca e n'dê lotê no Írunho, Iubríicâda com pó bioabsoÍvfuê|, tamenho p, m & aâira aom
100 unidade5.

CAIXA 73,mI 150 Rs 10.950,m

2 Máscara tÍês camadâs 50 unidâdes CAIXA 500 100,00 Rs 50.(m,00

3

Maaacào de proteção confe.cionàdo 10096 polietileno com capuz aclopado e fechamento
em ,lper, âjustê êm elástico nà báÍa ê nâs mângat, cor branca. Íemanho m 148 cm dê
âlture clrcurferência tórer 58 cm.

UND l0 160,00 ns r.500,00

4
Ma.âcão de proteção coníecclonãdo 100% poliêtlleno com capu. âalopado e íechamênto
em rípel âju5te em elástico nâ bârra e nâa mangas, cor branca. 156 cm de altura
ahct rrerencia tóÍáx 62 cm.

UND 5 160,00 Rs 800,@

ITEN DrscRrção UI.'D ouÂsÍ v.u T TOTÂT
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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
NUCLEO ADMINISTRATIVO

Alsistincia

Memo. n.o0415/2020 - N.A/GAB/SMAS Laranjal do JarilAP, 21 de Julho de 2020.

A
Ilmo. Sra.
TEAIS BRUNf,LY QUEIROZ DE OLIVEIRA
Gerente de Administração e Finançrs da Assistência Social

Senhora Diretora,

De ordem da Excelentíssima Secreüíria Municipal de Assistência Social solicito a Vossa
Senhoria os seguintes procedimentos administrativos imediatos para viabilizar AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDTVIDUALF AP, NO VALOR
DE RS 62.723J3 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e três reais e trinÍa e três centavos),

1 . Indicação de Dotação Orçamentriria em Subfunção, Programa, Ação, Fonte e Natureza de
Despesa específica, ao câso.

Finalizadas as tarefas ordenadas, Íestitua a esta Coordenação o processo administrativo
devidamente protocolado, para análise e homologação da empresa vencedora, com anuência do
Ordenador de Despesa.

Atenciosamente,

PÁUL4
COORDENADORA DO STRATIVO E FINANCEIRO. SMAS

N' I29120I7. GAB/SMAS/PMLJ
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GERÊNCN ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA drÂsrhma

DOTAçÃO ORçAMENTÁRA

Memo. n.t414/2020 - SMAS Laranjal do Jari/AP, 21 de Julho de2020

A

Coordenadora do Núcleo de Compras/SMAS
DALMA DE FÁTMA PACHECO RODRIGUES

Assunto: Encaminhamento de dotaçáo oÍçamentaria.

Senhora Coordenadora,

Encaminho a Vossa Senhoria a indicação de orçamento reíerente à contratação de empresa especializada
para Aquisição de material de consumo (equipamento de Proteção lndividual - EPI), informando que, de acordo
com o Quadro detalhado de Despesas, existe dotaÇão orçamentária suficienle para alender a referida despesa, no
Exercício de 2020, conforme dados extraidos do sistema e demonshados abaixo:

DescÍiçâo Especificaçáo

Unidade Orçemêntária FUNDO MUNICIPAL

Aüvidade MANUNTENÇÁO DO FUNDO

Açâo 2041

Fontê 131'1.9919

Naturêzâ da D$pesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Sewiço EOUIPAMENIO DE PROTEÇÁO INOIVIOUAT - EPI

ValoÍ êstimado
R$ 62.723,33 (SESSENTA E DOIS MrL SETECENTOS E V|NIE

E TRES REAIS E TRINIA E TRES CENTAVOS}.

Atenciosamenle,

s,*!*
Gêreríte de Administaçb e Finanç6 da Assislêncie Socid

Decreb n'21 5/202GGÂB/PML

SocÍotrÍia Lunicipal do Allistsnch Socirl
Grbinab Admlnifrüvo

DedaÍo que a despesa satifaz ás

Deqeto n.2í 42020 - C{&PMLJ -_?

r
Mun

exigências dos
n. " 10120m -AÍtigos í6 e 17 da Lei

Em

de Assistencia Social

,u



ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETARIA de hsríàrp

Oficio n.'0730/20 - SMAS

Ao Senhor
JUNIEL LIMA VIANA
Secretário Municipal de Administraçâo e Planejamento/PMIJ

Senhor Secreláno,

Cordialmente cumprimentamos Vossa Seúoria com as merecidas honras de

pÍaxe e na oportunidade, vimos por meio deste instrumento SOLICITAR A

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

INDMDUAL), amparada por PREGÃO ELETRÔNICO, a qual permite a esta

administração realizar suas aquisições em consonância com as demandas, alem de se

conseguir melhores condigões para aquisição atraves do procedimento licitatório

realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos, onde a

aquisição dos itens e de suma importrância para manteÍ esta administração na execução

de suas atividades durante o ano de 2020.

Atenciosamente,

Laranjal do Jai,22 de Julho de 2020.

C S CHAGAS
de Assistência Social

Dec. 2 I 4 12020 -GABiPMLJ

Rrra LiberdÁde, noao4 - Agreste
I-aruni{,l do Jqrí/Arnú,-,ói. CEP: 6E.92o-ooo

Emaril : enoz-jari@ Iro.tmor.'lu»tn

CJ

-,§

{D

/

1+



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-..---,---l
SEMA

Memo. 0562/2020 - SEMAP/PMLJ Laranjal do Jari/AP, 28 de Julho de 2020.

Da: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP
A Gomissão Permanente de Licitação
Sr. Enivaldo Balieiro Machado
Prêsidente da Comissão

Assuntos: Encaminha para Providências

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho para análise e providências o

Procêsso Administrativo no 218.037 12O20/SMAS/PMLJ, encaminhado por meio

de Ofício n" 073012020 - SMAS/PMLJ (protocolo 1 104), que versa sobre a

soticiração de AQUlslÇÃo DE MATERIAIS DE lPl (EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃo INDIVIDUAL), amparada por PREGÃO ELETRÔNlco, para atender

as demandas da Secretaria Municipal dê Assistência Social desta PMLJ para o ano

de 2020. Conforme documentação em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipo votos de

consideração e apreço.

A me

Juniel na
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Dec.092/20 1 9-GAB/PMLJ

semaplaran ialdeiari @jloarLçam
Avenida Tancredo Neves 2605 - Bairro Agreste

"Laranial tempo de reconstÍuir"



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO

DESPACHO

Ao GAB/PMLJ

Encaminhamos o Processo no 218,037/2020-SMAS/PMLJ o qual tem por objeto a aquisição de

EQUIPAMENTOS DE PROTEçÃO INDIVIDUAL . EPl, para atender a Secretaria lr/unicipal de

Assistência Social, afim de conhecimento e AUTORIZO.

Laranjal do Jari/AP, 30 de julho de 2020

Enivaldo Bal ro Machado
Presidente LCSO/PMLJ
Decreto n" 397i2018'GAB/PMLJ

cpl. omli@hotmail.com
www. laranialdoiari.ap.qov. br/contato @laranjaldojari.ap.gov. br

"Laranial, tempo de reconstruir"



DESPACHO

A CPL/PMLJ

Senhor Pregoeiro,

AUTORIZO a instauração de procedimento Licitatório na Modalidade de Pregão Eletrônico que tem

por objetivo Contratação de empresa especializada em aquisição dê EQUIPAMENTOS DE

PROTEçÂO INDIVIDUAL - EPl, afim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.

reÍerente ao Processo n0 2'18,037/202O-SMAS/PMLJ.

Laranjal do Jari/AP, 03 de agosto de 2020.

c Se

to lúun de Laranja

www.laranialdoiari.ao.oov.br/contato @laranjaldojari.ap.gov.br
Avenida Tancredo Neves, s/no-Agreste, CEP 68.920-000 / CNPJ 23.066.905/0001-60

"Laranjal, tempo dê reconstruir"

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA II,lUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI

GABINETE
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PÊEfTÍTURA MUNICIPAL O€ LARAÍII'AL DO JARI

RÊTtFtcaçÃo

TERMO DE FOMENTO NI. OO{1MIg.PMU

A Presente RetiÍicâção é oÍa lev3dc a ereito parã rêtificnf
parcialmente o EXTRAÍO DO TERMO Df aOMtl|TO Ne.

m412019-PMU, matéraa publicada no DiáÍio OÍicial do

Município, dia 18 de Junho de 2019, Edição 3089, página 1

alterando-se sua redaçào na Íorma a segurr:

Onde sê lê: Valor Totâl RS 60.625,00 {sessenta mil e

seiscentos e vinte e cinco Ml[).

Leia-3€: Valor Total RS 67.625,00 (5essênta e rete mrl

seiscentos e vinte e cinco reais).
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PREF€ITURÂ MUNICIPAL OE LANÂNJAL DO JARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E PI-AÍ{EJAMENTO

Equlpê dê PreSão

MINUTÂ DO EDITAT- PREGÃO ELETRÔNICO N9 025/2020 - CPVSEMAP

REGISTRO DE PREçOS

1.1. O Município de Laranjal do Jari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos interessados que
reãlizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREçO POR ITEM, objetivando o
REGISÍRO DE PREçOS, consignado em Ata, pelo prazo de L2 (doze) meses, paÍa eventual aquisição de EqUIPAMENTOS
DE PROTEçÃO INDIVIDUAL - EPI para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistênciâ Social, de acordo
com as especificaçôes e quantidades, conforme descrito no Anexo ldeste edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ne 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto ne 7.746, de OS de junho de 2012, do Decreto ns 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da
lnstÍução Normativa SLTI/MP ns 01, de L9 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 26 de abril,
de 2018, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 20L5,
aplicãndo-se, subsidiariâmente, a Lei ne 8.666, de 21 de iunho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

2.1. A sessão públicâ deste Pregão Eletrônico será abertã por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de
âcesso e senha no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados:

lNÍClO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS; xxl»y'2moàs xxhxxmin - Horário de Bresília

ABERTURA DAS PROPOSTAS: xxlu/20D às xxhxxmin - Horário de Brasília

lNÍClO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREçOS: xx/n/ã)ã)às xxhxxmin - Horário de Brasília

' TEMPO DA OISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dezl minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública, de acordo com o art.32, do Decreto n.e 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de
modo de disputa ABERTO.

3.1. O Provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Banco do Brasil S/A, através do site
www.licitacoes-e.com.br. onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos.

3.2. Não havêndo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervêniente que impeça a realizâção do certame na
data marcada, a sessão será automaticamentê trânsÍerida para o primeiro dia útilsubsequente, no mesmo horário e
local anterioÍmente estabelecidos, desde que não haja comunicaçâo êm contrário informada pelo Pregoeiro.

4.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá Íormular consultas por e-mail ou no próprio sistema, informando o
número da licitação.

4.2. As consultas serão respondidas no campo MENSAGENS, no link correspondente a este Edital no site
www.licitacoes-e.com.br.

4.3, Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

a) Endereço da Prefeitura Municipal de Laran.ial do Jãri - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste -

Laranjal do Jari - Ámapá - CEP 68.920-000.

b) Horário de atendimento ao público: xxhxxmin às xrhxxmin, de segunda a sexta-feire.

c) Referênciã de tempo: Horário de Brasília/OF

d) Sites: www.li€itacoes-ê.com.br; www.lanraniâldoiari.ao.Íov.br

e) Endereço EletÍônico: eol.omli@hotmail.com

n

1. DA

2. DO E [,O CÊRTAME

3. DO PROVEOOR DO SISTEMA EITTRÔNrcOUTITIZADO

4. foRMAUZAçÃO DE COt§SUtTAS EINFOBMAçÕEs
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PRETÊITURA MUNICIPAI DE I.ARANJAI. DOJARI
SÊCRETARIA MUNICIPAT DE ÁDMINISÍRAçÃO E PI.ANEJAMEI{TO

Equlpe de PÍegão

6.1. A presente licitação tem por ob.ieto REGISTRO DE PREçOS, do tipo menor preço por item, consignado em Ata, pelo
pra2o de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTÊçÃO INDIVIDUAI- - EPI para atender
às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com as especificaçôes e quantidades,
conforme descrito no Anexo ldeste edital.

6.2. A existência de preços registrados não obriga ã Administração Pública a firmar as contratações nas quantidades
estimâdas no Termo de Referênciâ - Anexo l, ficando-lhe facultâda â utilização de outros meios, respeitada a legislação
relâtiva às licitações, sendo assegurada ao beneficiáÍio do registro a preferência de contratação em igualdade de

\s condições.

7.1. Em conformidade com o disposto no § 2e, do art. 7e, do Decreto ne 7.892 de 23 de jãneiro de 2013, a dotação
orçamentária será indicâda somente antes da formalização do empenho e/ou Ordem de Serviço.

7.2. Os recursos orçamentários para atender as despesas de exercício futuro, serão alocadas no exercicio
correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei Complementar nq 101/20@.

8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas neste Edital e que
estiverem devidamente credenciados no site www.licitacoes-e.com.br.

8.2. Estão impêdidos de participar direta ou indiretamente deste certame as Empresas:
8.2.1 Reunidas êm consórcio;
E.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratâr;
\-/ 8.2.4 Declaradas inidôneas ou impedidas para licitar ou contrâtar com a Âdministração Pública.

8.3. DiriSentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o art. 9.9 da lei ne 8.666/93.

8.4. Poderão participar deste procedimento licitatório exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme prêceitua o art. 48, l, dã Lei Complementar n.e 12312006, com a redação dada pela Lei
Complementar n.e 147 l20l4.

9.1, O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransÍerível, para
acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.e do Decreto n.s 1O.024120L91, obtidas junto às Agências do Eanco do Brasil
S.A. para acesso ao sistema eletrônico no sítio www.licitâcoes-€.com.br.

9.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transaçóes inerentes a este Pregão.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaçôes efetuâdas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostâs e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais

5.ANEXO5

5.1. Anexo I - Termo de Referência;
5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;
5.3. Anexo lll - Minuta da Ata de RegistÍo de Preços;
5.4. Anexo lV - Modelo de Declaração de Elaboração lndependente de Proposta.

6. DO OUETO

DÂ

8. DAS PARA

9. DO CREDENCIAMENTOI APLICATIVO
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Equipe de Pregão

danos decorrentes de uso indevido das credenciais de âcesso, ainda que porterceiros.

10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da tNTERNET, mediante condições de segurança -
criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

10'2. Os trâbalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jari-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto nq 010/2020, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo llcitações-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.4., constante no site!4 êdld!.ê§9g§:C4.q!!!.bf .

10.3. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciâdo e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, observados datâ e hoÍário limite estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

10.4. Os dados para acesso devem ser informados no site: www,licitacoes-e.com.br, opção Acesso ldentificado,
observândo data e horário limite estabelecidos.

\/ 10'5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando para cadastrá-las
no dia do certame. O sigilo das propostas é gaÍantido pelo Banco do Brasil e apenas na data e horário previstos para a
abertura torna-se publicamente conhecidas.

10.6. Os interessados poderão anexar a proposta através da opção "Oferecer Propostas", em arquivos no formato
documento do Word (*.doc), e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB.

10.7. Caso o licitante disponibilize sua proposta através do aplicâtivo www.licitacoes-e,com.br. a reÍerida proposta
não poderá conter nenhum tipo de informação (logomarca, CNPJ, nome do representante, telefone, endereço) que
identifique a interessada, sob pena de desclassíficação na participação do certãme licitatório.

10.8. o êncaminhamento da propostâ pressupõe o pleno conhecimento e atêndimênto às exigências dê habilitação
previstas no Edital. A declaração fal5a relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a
licitante às sanções previstas neste Edital.

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

v, 10.10. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexâo.

10.11. Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviâbilidade do uso da senha, parã imediato
bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor do sistema).

10.12. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação.

10.13. Não poderâo participar desta licitação os interessados;

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrãtivos, na forma da legislaçãovigente;

b) que não atendam às condiçôes deste Edital e seu(s)anexo(s);

cl estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ne 8.666, de 1993;

e) que esteiam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em pÍocesso de dissolução ou liquidação;

Í) entidades empresariais que estejâm reunidas em consórcio;

10. DA
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Equipe de Pregão

11.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá as seguintes atribuiçôesl

a) coordenar o processo licitâtório;

b) receber, examinar e decidir as impugnaçôes e consulta ao edital, apoiâdo pelo setor responsável pela sua
elaboração;

c) conduzir a sessão pública nâ internet;

d) verificar a conformidade da proposta de preços com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

e) dirigir a etapa de lances;

f) verificar e julgar as condiçôes de habilitaçâo;

t) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) conduzir os trabalhos da equípe de apoio; e

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor â homologação.

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço hotmail-com

12.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do termo de
referência e dos anexos.

12.3. Até 03 (três) diâs úteis antes da data designada pãrâ a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital.

1.2.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mâil col.pmli@hotmail.com. ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do Jari - Amapá -
cEP 68.920-000.

12.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus anexo5,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

12.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

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

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela pregoeiro, nos
autos do processo de licitação.

12.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

12.11. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, aÍetarem a formulação da proposta, serão informadas para
todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original,

razo inicialmente . Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessão

reabrindo-se o

11. DO REGULÀMENÍO OPFRACIONAL DOCTRTAME

PÊDIDO OÊ ESCTÁRECIM ENTOS E AO EOITAL

12.10. As impugnaçôes protocoladas intempestivamente não serão levadas em consideração.
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13.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exiSidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

13.1.1. Solicita-se dos licitantes que os documentos de habilitação que não puderem ser conferidos eletronicamente,
via internet, sejam encaminhados, prefeÍencialmente, sob a forma de autenticação eletrônica digital, afim de que se.ia

comprovada a veracidade desses com maior celeridade.

13.2. O envio da proposta, acompanhadâ dos documentos de habilitâção exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.

13.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1e da LC ne 123, de 2006.

13.4. lncumbirá ao licitante âcompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

\,/ emitidas pelo sistema ou de sua desconexão,

13.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substítuir a proposta e os documentos de
habilitaçâo anteriormente inseÍidos no sistema;

13.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certãmê, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realizãção dos procedimentos de negociação e julgâmento daproposta.

13'7. Os documentos que compõem a proposta e a habititação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados pâra avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, nã data, horário e
local indicados neste Edital.

14.2. O PreSoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não
apresentem as especificações exigidas no Termo de Referênciã.

14.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licltante.

14.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhâmento em tempo real por

todos os participantes.

14.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.

14.6. O sistema ordenará automaticamente as propostâs clâssificadas, sendo que somente estas participarão da fase

de lances.

14.7. O sistemâ disponibilizará câmpo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
14.8' lniciada â etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

14.9. Â disputa ocoÍrêrá pelo valor TOTAL do ltem.

14.9.1. lnformamos que o sistema do Banco do Brâsil identifica "item" com e nomenclatura"lote".

14.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

14.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

13. OA OAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS OE
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14.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances

intermediários quanto em rêlação à proposta que cobrir a mêlhor oÍertâ deverá ser de RS 1,0O (hum) real.

14.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lânces.

14.14. Será adotado para o envio de lances no pÍegão eletÍônico o modo de disputa "abêrto", em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

14.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

14.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá
sucessivâmente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

inteÍmediários.

14.U. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

automaticamente.

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

14.19. Não serão aceitos dois ou mâis lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

14.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance

registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá oferecer lance de valor infeÍior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.21. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitâr que o valor unitário e total extrapole o número de duas casas
decimais após ã víÍgula (casa dos centavos). Caso isto ocorÍâ, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o item objeto
desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor unitário.

14,22, O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediãtamente após o encerramento da etapa de lances da
sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro, acerca da aceitação do lance de
menor valor.

14.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etãpa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico
poderá permanecer acessÍvel aos licitantes para a recepção dos lances.

14.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoêiro persistir por tempo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

14,26.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

15.1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas - ME e às Empresâs de
Pequeno Porte - EPP na participâção em certames licitatórios deste Município de Laranjal do Jari, conforme
determina a Lei Complementar n.9 L23 de 14 de dezembro de 2006, em especial o previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei

14.23. En€errada a etapa de lances da sessão pública, os licitantes deverão acompanhar a etapa de Aceitâcão,
permanecendo "on-line" para a respostâ de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual negociação de
valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat" bilateral.

EMPRTSÀ§ ÉNqUADRADAS COMO MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE
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Complementar n.e 147 de 07 de agosto de 2014

15.2. A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complêmentar n.e 123/2006 por licitante que não se enquadra na
definição legal reservada a essas cãtegorias confitura fraude ao certeme, sujeitando a mesma à aplicação de
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANÇÕES.

15.3. sêrá desclassiÍicada/inebilitada a empresa que fizer uso dos benefícios concedidos às Microempresas - ME e às
Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em certames licitatórios deste Município, quando
houver ultrapassãdo o limite de faturâmento estabelecido no art. 3e da Lei Complementar ne 123 de 14 de dezembro
de 2006, no ano fiscal anterior, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos na refeÍida lei.

15.4, As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cincol dias
litgig cujo termo iniciãl corresponderá âo momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme dispõe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.e !23/2@6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e
L47/2074;

15.6. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadênciâ do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lêi ne 8.666, de 21 de .iunho de 1993, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

15,7. Será assegurado como critéÍio de desempate a preferência de contratação para a5 Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

al Entende-se por empate aquelas situâções em que as propostas apresentadas pelas Microempresas - ME e Empresas
de Pequeno Porte - EPP sejam iguâis ou até 10% (dez por centol superiores à proposta mais bem classificada;

b) Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de até 5% (cinco por cento) 5uperior ao melhorpreço

15.8. Para êfeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar n.e L23/2W, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:

I - a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada poderá apÍesentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certâme, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

ll- não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na formâ do inciso I do caput deste
artigo, serão convocadas âs remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1e e 2e do art.44 desta
Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos s§ 1g e 2e do art.44 desta Lei complementar, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

15'9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

15.3.1. A utilização indêvida dos benêfícios concedidos pela Lêi Complem€ntar n.e 123/2q)6 configura fraude ao
certamê, sob pena de ser declarado inidônêo pera licitar e contratar com o Município de Laranial do Jâri, nos
termos do ltem - SANçõES.
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15.10. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta iniciâl não tiver sido apresentadã por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.11. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão.

16.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primêiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado parã contratação neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7e e no § 9s do art. 26 do Decreto n.e 10.024/2019.

16.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhaÍ a Comissão Permanente de Licitação - CPL,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua propostâ por escrito, em conformidade com os lances eventualmente
ofertados, devendo estar de acordo com a especificaçâo constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo de
proposta, Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os sêguintes dados:

v a) PRAzo DE VALIDADE DE, No MÍNlMo,50 (sEssENTAl DlÂs, a contar da data mârcada para a abertura da presente
licitação. Em caso de omissão, considerar-se-á aceito o prâzo citado nesta alínêa.

b) PREÇo UNITÁR|o E TOTAL PARA o OBJETO LlclTADO, fixo e irreaiustável, limitâdo a 02 (duasl casas decimais,
numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

cl DECLARAçÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes ao objeto
licitado, tais como: tâxas, fretes, impostos, seguros e tudo mâis que possa influir direta ou indiretamente no custo do
fornecimento do objeto licitado. A faltâ de manifestação implicará em declaração de que todas as despesas já estão
inclusas.

d) RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, telefone/fãx, número do CNpJ, banco, agência, número da conta-corrente;

16'3. O encaminhamento das pÍopostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as exigência5 contidas no
Edital e seus anexos.

16.4. A empresa sêrá responsávêl por todas as tÍensações que forêm efetuadas em sêu nome no sistema êlêtrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

15.5. A propostâ de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta comercial - Anexo ll
do Editale observando as exigências contidas neste instrumento convocâtório, sob pena dedesclassificação.

16.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher
as informações no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do sistema do Banco do Brasil,
sob pena de dêscla§sificação e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, salários, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciários, fardamento, materiais utilizados para a prestação dos serviços, tributos diretos e
indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

16.7' Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentada, salvo nos casos de
ajustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

16.8. O Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a PIÂNILHA DE CUSTO,
contendo composição clara do preço, todos os insumos, encargos em geral e lucro em relação ao preço final.

17.1. Parc julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO ofertado pelo valor
totâl do item {velor unitário x quantidâde).

16. DAS PROPOSTAS

17. DO.IULGAMEIÚTO DÂS PROPO§TAs
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17.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação
ao preço estimado para a contratação, estipulado dentro dos preços apresentados no mercado, constante no Termo de
Referência, em segundo lu8ar observará a habilitação da licitante conforme disposições do Edital.

17.3. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a
proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda o Edital.

17.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja
obtido preço melhor.

17.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos requisitos dê habilitação,
o Pregoeiro anun€iará â licitante vencedora.

17.6. A ata da sessão pública do pre8ão será disponibilizada na internet, imediatamente após o encerramento da
sessão pública.

17.7' constâtado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regularidade dos atos praticados pelo Pregoeiro,
a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do Pregão.

17.8. O desatendimento às exigências Íormais não essenciais não importará no afastâmento da proponente, desde que
sejam possíveis: a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública do Pregão.

17.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o PreSoeiro verificará o eventuâl descumprimento das condições de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a Íutura contratação, mediante a consulta ao
seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidada
aof .aoos-tcu.eov-br/l-

de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

18.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificãda, em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômicâ financeira e habilitação técnica.

18.3. Havendo a necessidade de envio de documêntos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e.lá apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

18.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos ori8inais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do docu mento d igital.

18.5' Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

18.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filiã|,
todos os documentos deverão estar em nome dâ filial, exceto aqueles documentos que, pela própria naturezâ.

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

18,7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes

ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizâção do recolhimento dessascontribuiçôes.

18. DAHABTUTAçÃO
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18.9. DEcLARAçÕEs

a) Oeclaração de Atendlmento aos Requisitos dêste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art. 4.e da Lei n.s
10.520/2002, nos termos abaixo:

MoDELo DE DEcLARAçÃo - ATENDTMENTo Aos REeursrros Do EDTTAL

lnciso Vll, art.4e da Lei n.e 10.520/2002
pneeÃo rlrrRôru t çg n.e __)l2ozo

nome da em CNPJ n.e sediada à (endereco completo), declara sob as penas da lei
que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão Eletrônico n.eJ2OzO, para a habilitação, quanto às

condições de qualificação.iurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, DECLARANDO, ainda, estar
ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital ensejará aplicãção de
penalidades à declarante.

Locel e data
Nome / número do C.P.F do Declarantê ou Representante Legal da Empresa (Assinatura)

Carimbo do CNPI

b) Declaração dê não utilização dê mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 ê ao lnciso XXXlll,
do Art.79 da CF, nos termos abaixo:

MODETo DE DECTARAçÃo - NÃo UTILIzAçÃo DE MÂo DE oBRA INFANTIL
pRseÃo rlrrnôrr çg n.e.-......12o2o.

me da em resa inscrita no C.N-P.J. n.9 por intermédio de seu representante iegal o(a)
Sr.(a) portador(a) da Carteira de ldentidade ne órgão expedidor- e do CPF ne

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do aft.27 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993,
âcrescido pela Lei n.e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de L6 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

local € data
Nome / número do C.P.F do Declarãnte ou Representante Lêgal da Empresa (Assinatura)

18.ro. HABrurAçÃo lunÍolca
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comerciâl
da respectiva sede.

b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado
no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores, acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d) No caso de microemprêsa ou empresa de pequeno porte; certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o câso, que comprove a condição de microempresa ou empresâ de pequeno
porte, nos termos do arti8o 3e da lnstrução Normativa ns 36, de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNCRC.

18.8. Ressalvado o disposto no item 1,8.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de hãbilitação:
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el Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

f) RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia)

18.11. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABAI.HISTA

a) lnscrição no Cadastro Nacionâl de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazendaj

bl Certidão Coniunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme a Portaria PGFN/RFB n.e 1.75L, de 02 de
outubro de 2014, abrangendo ãs contribuições previdenciárias;

cl Certificado de Regularidâde do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal;

d) Certidão Negâtiva de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda ESTADUAL da sede do
licitante;

e) Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda MUNICIPAL da sede do
licitante;

f) Cêrtidão Negativa de Débitos Trebelhistas - CNDT, nos termos do Título Vll - A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1s de maio de 1943.

18.11,1. tu Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exiBida para efeito de comprovação de regulâridade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.

18.11.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 {cincol dias

!iEC!§, cu.io termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme dispõe o art.43, § 1e da Lei Complementar n.e 72312006, com â redação dada pela Lei Complementar n.s
r471201.4;

18.11.3 A não regularização da documentâção no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sançôes previstas no art. 81. da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação.

18.12. QUATIFICAçÃO ECONôMICA E FINANCEIRA

a) Certidão negâtiva de falência ou concoÍdata, expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante, expedida
nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se consignar no próprio texto data de validade
diferente;

18.13. QUAUFTCAçÃO rÉCNtCA

a) Atestedo (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove(m) o Íornecimento semelhante ao objeto desta licitação em termos de características técnicas e
quantitativo correspondente à proposta formulada. Nos atêstâdos devem estar explícitos: a êmpresa que está
fornecendo o atestado e o responsável pêlo sêtor encarregado do obieto em questão,

a.1) A empresâ poderá apresentar mais de um atestado de cepacidâde técnice a fim de comprovar a sua aptidão
para a execução do obrêto da licitação.
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19.1. Oeclarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivadã, em
campo próprio do sistema, manifestar suâ intenção de recorrer.

19.2. O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro, durânte a sessão, na
fase de habilitação.

19.3. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de inteÍpor recurso o prazo de 03 (três) dias para
apresentâção dos memoriais, os quãis deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo campo específico para esse
fim no 5ite www.licitacoes-e.com.br.

19.4. Os demais licitantes, caso haja interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio eletrônico, no
prazo de 03 (trêsl dies a contar do término do prâzo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

19.6, O recuÍso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

19.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

19.8. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este mantiver suadecisão

19.9. Os autos do processo permanecerão com vistâ franqueada aos interessados na sala da eg!4!s!ÃqlE8!l!ÂNEII!
qL!!§!I469: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste Laranjal do JaÍi - Amapá - CEP 68.920-000..

19.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o preBoeiro adjudicará o objeto e a

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

20.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fará a ad.iudicação do lote ao licitante vencedor, após o que
encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, ã autoridade competente fará a adjudicação do objeto,
homologando em favor do licitãnte vencedor.

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regular no
ãto da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem - DAs SANÇÕES. Neste caso, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até apuração
de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar redução do preço ofertado e, se
for o caso, celebrar o Contrato.

21.1. Após a homolo8ação do resultado da licitação, os preços ofertados pelos licitantes vencedores de cada item/lote
serão registrados na Ata de Registro de Preços, elaborada conforme o Anexo lll - MINUIA DA ATA DE REGISTRO DE

PREçOS, deste Edital.

21.2. Os licitântes classificados em primeiro lugar terão o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
convocação, para comparecer perante a coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAçÂO a fim de assinar a Ata de Registro de
Preços.

21.3. O não comparecimento dâ licitante vencedora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente
convocada pârâ a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Termo Contratual, ensejará a aplicação de multa de

19. DA DERECURSO

19.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, ficando a

Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

DA

2I. DAÂSSINÂTURA EVAIIDÂDE DA ATA DE REGISÍRO DE PREçOS
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21'4. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Secretaria Gestora do Registro de
Preços, conforme previsto no § 1e, do art. 64, da Lei nq 8.666/1993.

2l'6, Os demais licitantes classiÍicados neste processo, em ordem crescente de preço proposto por item, poderão ser
convocados para compor a Ata de Registro de Preços, na condição de aceitarem os preços do primeiro colocado em
cada item, ou nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

21.7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidas, convocar os licitantes remânescentes, conÍorme subitem anterior, na ordem de classiflcação, para fazê-
lo em igual prazo e nas condiçôes propostas referentes à sua classificação, ou revogar a licitação, independentemente
da aplicação das SANçÕES previstas neste Edital.

21.8. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (dozel meses, improrrogáveis, conforme art. 12 do Decreto ne
7.892/13 contados a partir da data da sua assinatura.

22.1. A Secretaria solicitante do objeto será o Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços de que trata este Edital.

22.2. A Ata de Registro de Preços elaborada conforme o Anexo lll - Minutâ de Ata de Registro de Preços, será
assinada pelo Representante dâ Secretaria Gestora, pelo Prefeito e pelos representantes de cada um dos fornecedores
legalmente credenciados e identificados,

22.4. A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a Íirmar as contratações que
dela poderão advir, ficando-lhe facultadâ a utilização de procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei
Federal n.s 8.666/93, sendo asseguradâ à detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

22.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro,
quando o preço decorrente de procedimento de licitação for igual ou superior ao registrado.

22'6. As Secretarias participantes do Sistema de Registro de Preços - SRP, quando necessitaÍ, poderá efetuar aquisições
.,unto às empresas detentoras de preços registrados na Ata de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e
especificaçôes previstos, durante a vigência do documento supracitado, mediante Ordem de Fornecimento emitida
pela Secretaria Gestora.

22.7. As empresas detentoras de preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os itens licitados aos participantes do
SRP, nos prazos estabelecidos neste Edital, desde que notificados por estes e durante a vigência da Ata de Registro de
Preços mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do vencimento da mesma.

22.8. É expressamente vedãda a subcontrãteção do objeto deste Edital, sob penê de rescisão contratual, sem prejuízo
da aplicação de penalidade adequada, conforme previsão no item Sanções.

22.9.Ematendimentoaodispostono§4edoart.22doDecrelon.p7.892/20\3alteradopeloDecreton.sg.4SS/2018,o
quantitâtivo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao dobro do
quantitâtivo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

,tt,a

22'10. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização
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10yo (dez por cento) sobre o valor total da contratação constante da propostâ comercial apresentada.

21.5' A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas implicará no
cancelamento do registro do preço do item para este fornecedor.

22'3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nas propostas de precos dos licitantes
vencedores da disputa.
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do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contÍatação solicitada em até noventa dias, observado
o prazo de vigência da ata.

22.11. Em decorrência da assinatura da Ata, a Secretaria Municipal participante poderá efetuar pedidos ao fornecedor
com o preço registrado, devendo para tanto, adotar os seguintes procedimentos:

| - Encaminhar solicitação à Secretaria Gestora do Registro de Preços para que esta emita Ordem de FcÍneciÍErÍto.

ll - comunicar mediante a instrução de processo, ao Órgão Gestor, ou seja, a Secretaria Municipal da Administração e
Planeiemento, eventuãis irregularidades da empresa fornecedora, detentora do registro de preços.

22.12. Para fins de autori2ação, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade
solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, coníorme
disposto no § 3e do art.22 do Decreto n.e 1.892/2OL3 alte?do pelo Decreto n.e 9-488/2015.

23.1. DA REVTSÃO DOS PREçOS REGTSTRADOS

23.1.1 Os preços registrãdos poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido no Decreto 7.892/2013,
obedecendo ao seguinte:

al Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor comunicará e
solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação pâra que esta convoque o fornecedor para negociar o
preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva alteração na Ata, caso haja a concordância da
empresa. Frustrada a negociação, â empresa será liberada do compromisso âssumido, respeitados os contratos já
firmados.

b) Não havendo êxito nas negociâções com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitâção convocará 05
demais licitantes classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogaI a
Atâ de Registro de Preços ou parte dela.

23.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurâdos
pela Administração pâra os itens registrados.

23.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do
licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

23.1.4. As alterãçôes dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário oficial do
Município.

DO CANCELAMENTO DOS PREçOS REGISTRADOS

23'2. os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de plêno direito, garantida a previa defesa

l- pela Administração quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrãdos e/ou o contrãtado não cumprir as exigências contidas na legislação
pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

23. DA REV|SÃO E DO CANCELAME ÍO DOS PREçOS REGISTRADOS

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestorã do Registro de Preços a revisão dos preços registrados, mediante
requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha dêtalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes dê
fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteração caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante
poderá ser liberado do compromisso assumido.
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b) o proponente que tenha seus preços registrados, injustificadamente, deixe de firmar contrâto, não retirar a nota de
empenho de despesa ou aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços, por qualquer dos motivos
elencados no Art.78 e seus incisos dã Lei n.e 8666/93;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

ll - pelo proponente que tenha seus preços registrados quandoi

a) comprovãr, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir as exigências contidas no
procedimento que deu origem ao registro de preços;

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a execução
contratual.

24.1. Os fornecimentos que tiverem seus preços registrados serão efetuados através da formalização contratual e
emissão da Ordem de Serviço, emitidâ pelã Secretaria Gestora do Registro de Preços e as obrigações assumidas
deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

24.2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03 (tÍês) vias, dentro
do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convocação para assinatura.

24.3. Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite ê as demais condições de execução
do objeto serão definidos na Ordem de Serviço e neste Edital e seus anexos.

24.4. Não será aceito o fornecimento que nâo tenha sido autorizado, ou que, por qualquer motivo, não esteja de
acordo com os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

24.5. No caso de desconformidades no fornecimento, local de entrega, aceite e recebimento, beneficiário do Registro
de Preços deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 05
(cinco)dias úteis do recebimento da notificação, cabendo ao órgão participante a solução definitiva da questão-

24.6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas nos arts. 73 a 76,
da Lei 8.666/93. A Secretâria Municipal da Administração ê Planejamento rejeitará, no todo ou em parte, a e),ecuçào
do objeto em desacordo com as condiçôes estabelecidas neste Termo de Referência e no ln5trumento Contratual.

24.7. Durante a vigência do contrato, o fornecimento será êcompanhado e fiscalizado por servidor nomeado através
de portaria, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e frequente contato com o prqposto da
contratada, para solução de eventuais problemas e / ou esclarecimentos;

24,8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de imediato o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observadosj

24.9. A Secretaria solicitânte registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, devendo ainda

a) Atestâr âs notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;

b) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivâmente, todas as providências necessárias para a boa execução

d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadâmente, não aceite reduzir seus
preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

24. DA DÂ E DO GEfi§!{CIAMÊNTO DO OBJETO
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do objeto contratual;

c) Emitir pareceres em todos os atos da Administraçâo, Íelãtivos à execução do ob.ieto e, em especial, na aplicâção das
sânções estabelecidas;

d) Fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições
estâbelecidas;

e) Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas;

f) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservânciâ pela CONTRATADA de qualquer descumprimento do
Termo contratual;

g) Registrar as ocorrências havidas, firmãdo .iu ntamente ao preposto da CONTRATADA;

24.10. O contrato porventura firmado terá como gestor(a) servidor nomeado através de portaria.

24.11. As decisões e providências que ultrapassem a competência desses servidores ou comissão deverão ser
solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

24.12. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a rêsponsabilidade dâ CONÍRATADA pela
completa e perfeita execução do objeto contratual.

25.1. O pagamento decorrente da aquisição objeto desta licitação será realizado após liquidação da despesa, por mero
de credito em conta-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de acordo com a ordem cíonológica
estabelecida pelo art.5e da Lei n.e 8.666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da datã de sua liquidação,
desde que acompanhada do atesto dos serviços deferido pelo fiscal da contratação;

25.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em conta-corrente
indicada pelo licitãnte(s) vencedor{es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresentâção da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente certificada pelo Contrãtante.

25.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota íiscal/fatura, deverá
devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias.

25.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, acompanhado da Nota Fiscal, atualizações dâs
cenidôes, que na ocâsião estiverem vencidas, quais sejam;

e) Regularidade para com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGÍs);

bl Certidões negativas de débitos ou Certidão positiva com efeito de negativa para com as Fazendas ESTADUAL E

MUNICIPAL da sede da licitante;

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjuntâ Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos
Administrativos pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e â inscrição em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Gerâl da Fazenda Nacional (PGFN), emitida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo as contribuições
previdenciárias;

dl Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

25.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houveÍ pendência na documentação solicitada nos
itens anteriores, bem como enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de
penalidade ou inadimplência contratual.

25.6. Caso se faça necessária à reapresentãção de qualquer Notâ Fiscal por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta)

DO DO REAJU§TAMENTO E DAS
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dias reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação, desde que devidamente sanado o vício

25.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da
Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou
paralisação da execução do objeto do Contrato.

25.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado

25.10. O Município poderá deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela Contratada;

25.11. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetivamentefornecidos

26.1. A empresa detentora do Registro de Preços ficará obrigada a substituir, imediatamente, os itens da licitação que
vierem a ser recusados por outros que atendam as exigências do objeto desteTermoj

26.2. A empresa ficará obrigada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a Secretaria Gestoraj

26.3. Nenhum fornecimento poderá ser executado sem a Ordem de Fornecimento emitida pela Secreta ria Gestora;

26,4' No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, o beneficiário do Registro de Preços
deverá sanar a irregulâridade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 5 {cinco) dias
úteis do recebimento da notificação, cabendo as secretarias solicitantes a solução definitiva daquestãoj

26.5. Os produtos fornecidos pela empresa detentora do Registro de Preços estará sujeito à aceitação pela Secretaria
Gestora, quando solicitado por esta, a qual caberá o direito de recusar, caso o mesmo não esteja de acordo com o
especiÍicado neste Termo.

27.1. DEVERES DO PROPONENTE QUE TENHA SEU PREçO REGISTRADO

27.1.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Empresa deverá:

a) fornecer os produtos dentro dos padrôes de qualidade estipulados pela Secretariâ solicitante, e ainda de acordo
com as especificações constantes neste Editãl e seus anexos;

b) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;

c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus ao Município;

dl Apresentar documento Íiscal especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços unitários etotal;

e) Permitir que representante da Secretaria solicitante acompanhe o fornecimento dos produtos, sempre que
solicitado;

f) Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, durante a vigência do contrato referente a este
Pregão Eletrônico, todas as condições de habilitação e de qualificação do produto exigido na licitação;

h) Comunicar a impossibilidade de atendimento da solicitação nos termos da Requisição de Fornecimento própria,
informândo ainda as possibilidades de fornecimento em condições diferentes;

i) Prestar todos os esclarecimentos que Íorem solicitados pela fiscalização do contratante, cujas obrigaçóes se obriga a

atender prontamente.

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25%o (vinte e cinco

25.9. O preço será fixo e não sofrerá rea.iuste.

26. OÊ RECEBIMENTO E/OU

27. DAS I NE§POÍ{SABILIOADES DAS PARTES
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por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

k) Cumprir e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer
determinações emânadas das autoridades competentes pertinentes à matériâ de ob.ieto da contratação, cabendo-lhe
única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

l) Fornecer e manter atualizado o endereço postal e eletrônico, bem como o n.s de telefone fixo, celular e fax, para que
a Secretâria Municipal de Administração e Planeiamento mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a Seffetaria Municipal dê Administração e Planeiamento todas as âlteraçôes
eventualmente ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada.

n) Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alterâção ocorrida nas especificações, em face de
imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

o) Apresentar documento fiscal especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços unitários e total;

p) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências doContratantej

q) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo,
durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscãlizãção ou acompanhamento pelo
CONÍRATANTE.

r) Solicitar em tempo hábil, todas as informaçôes de que necessitar pâra o cumprimento de suas obrigações
contratuais;

28.1. Após registrados os preços a contratação será formaliza mediante ordem de fornecimento, nos termos do artigo
62 da Lei ne 8.666/93.

28.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento contratual ou retirar da nota
de empenho, devendo ser assinado por seu representante legâ1, consoante estabelecido em seus atos constitutivos,
observado para esse efeito, o prazo dê 05 (cinco) dias úteis.

27.2. DEVERES DO ÓRGÃO GESTOR

27.2.1. Na vigência da Ata de Registro de Preços, compromete-se o órgão Gêstor gerenciar o objeto nos termos abaixo.

a) prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA;

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos fornecidos;

c) atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos;

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estãbelecidas;

e) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos produtosj

f) designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização dos fornecimentos.

g) proceder vistoria dos produtos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os padrões
estipulados.

h) fornecer atestados de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuãis;

i) encaminhar ao Depârtamento de Contabilidade/Tesouraria as Notas Fiscais da CONTRATADA para posterior

\-.,' Pâgamento;

l) permitir o livre âcesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos
pertinentes ao objeto contratado;

k) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contrato;

l) proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pâctuados;

m) sustar os pãgamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualq uer exigência sua;

n) registrar as ocorrências havidas com o preposto da CONTRATADA e solicitar as providências necessárias.

CÔNTRÁÍUAL

28.3. É facultado a CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, não
apresentar situação regular no ato da assinãtura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho, ou
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ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificadamente, convocar as demais licitantes classificadas, se houver, nã
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital.

28.4, O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA,

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Contratante.

28.5. Na assinaturâ do lnstrumento Contratual ou na retirada da notâ de empenho e quando da realização do
pâgamento, poderão ser exigidas a apresentação das certidões atualizadas e a comprovação das condições de
habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licitante durante ã vigência do lnstrumento
Contratual.

29.1. Com fundamento no artigo 7e da Lei ne 10.520/2002 ficará impedido de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de âté cinco anos, sem prejuízo das demais cominações lêgais, a licitante que:

29.1.1. Não assinar â ata, quando convocada no prazo de validade de suâ proposta;

\-/ 29.1.2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;

29.1.3. Apresentar documentação falsa;

29.1.4. Ensejar o retardãmento da execução do obieto deste Pregâo;

29.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

29.1.6. Não mantiver â proposta;

29.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

29.1.8. Fizer declaração falsa;

29.1.9. Cometer fraude fiscal.

29.2. Além da sanção prevista no item ânterioÍ, a Administração poderá aplicar à Empresa Proponente as seguintes
pênalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato:

29.2.1.Advertência;

29,2.2. Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o vãlor dos itens faltantes, no caso de atraso na entrega dos produtos;

29.2.3.Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de recusa injustificadâ em
retirar a Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

29.2.4. Multa de 10%, aplicada sobre o valor da ata, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa da Empresa
Proponente;

29.2.5. Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras obrigações previstâs neste
Edital e seus Anexos.

30.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a
presente licitaçâo, em face de razôes de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para.,ustificar tâl conduta, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade,
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

30.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado
o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
instrumento contratual ou documento equivalente-

31.1. A constãtâção, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos, contrários
ao alcance dos fins nela objetivados, ensejará a formulação de imediata representação ao MINISTÉRIO púBUCO para

29. DÀ5 SANçÕrS AOMrt{TSTRATIVAS

30. DA RÊVOGAçÃO E AiIUTAçÃO DOCERTÀME

31. DA TRAUDE À UCrTAçÃO
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que seiam adotadas as providências direcionadas à apuração dos fatos e instauração do competente procedimento
criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para os fins estâbelecidos no art. 88, inciso ll, da Lei n'
8.666/93.

32.1. As normas que disciplinam este Pre8ão serão sempre interpretadas em favor da ampliaçâo da disputa entre as
interessadas, desde que sejam atendidos o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a Íinalidade e a

segurança dâ contratação.

32.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão seÍá automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local,
anteriormente estâbelecidos, desde que não haiâ comunicação do Pregoeiro em contrário.

32,3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.

32.4. Reservâ-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informaçõescomplementares.

32.5. No interesse da Administração, sem que cãiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) Adiada a data da abertura deía licitação;

b) Alterada as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua reâlização.

32.6. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revogá-la, no todo
ou em parte, por razôes de interesse público, derivadas de íato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação, mediânte ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação. O MUNICíP|O DE LARANJAL DO JARI poderá, aindâ, prorrogar, a qualquer tempo, 05 prazos
para recebimento das propostas ou pârâ sua abertura.

32.7. É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior

e) Proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o inteÍesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação;

c) Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas

32.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importãrá no afastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição da sua quâlificação e a exatâ compreensão da sua propostâ.

32.9. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informaçôes adicionais, que se fizerem necessárias à

elaboração das Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax, conforme informações constântes do
preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedênciâ mínima de 02 ídoisl dias úteis antes da data de abertura da
sessão.

32.10. Os pedidos de esclarecimentos de que trâta o subitem acima não constituirão, necessariamente, motivos para
que se altere a data e o horário do Pregão.

32.11. As questões formuladas, bem como âs respostas de interesse geral, serão divulgadas pãrã todos os que
retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quânto à identificação da empresa consulente.

32. DAS GERAIS

b) Relevar erros formais ou simples omissôes em quaisquer documentos, para fins de habilitação e clãssiÍicação do
licitânte, desde que sejam irÍelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação dos
princípios básicos da licitação;
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32.12. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão inÍormadas para
todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido. Do contrário. serão mantidos a data e horário da sessão.

32.13. As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão
resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do Pregão e
observadas ã legislação em vigor.

32.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editã1, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; só
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

33.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente, observados os
preceitos de direito público e as disposições de Lei n" 8.666/93. de 21.06.93. Lei n.' 10.520, de 77.06.2002, Decreto n.'
3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e Decreto n' 10.024, de 20.09.2019.

34.1. Para dirimir todâs as questões oriundas do presente contrâto fica eleito o foro da cidade de Laranjal do lari-AP,
com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

Laranjal do Jari/AP, xx de xxxxx de 2020.

ENIVALDO BATIEIRO MACHADO
PREGOEIRO

33. DO§ CASOS OMIS§O§

34. DO FOftO
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TERMO DE REFERÊNCIA 037/SMAS

APROVOOTERMODE REFEAENCIA E AUIORIZO O
PROC€DIMEIIÍO LICTIÂTORIO I{O5 TERMO5 DÁ LÉI

E566/93 E OEMA|S LEGtSt çÔtS.
EftJ-/ 

-
MAIARA CAIDAS CHAGAS

Secretária lúunicipâl deAss;stênciôsociãl
DECRETO 214lSMÂ5/2019

I. DO OBJETO

O presente Termo visa à abernrra de Procedimento Administrativo. estabelecendo diretrizes par',

=, AQUISIÇÁO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.

2. DAJUSTIFICATIVA

2.1 Os equipamentos fazem parte de material de proteção individual, destinados à proteção contra risco

capazes de ameaçar a segumnça e a saúde do trabalhador. Assim, os Equipamentos são de grande importânci

pÍua preservaÍ a integridade fisica dos empregados lotados nas Unidades desta SMAS. Estes trabalhadore

atendem uma população que, em situações normais. jáé fragilizada e, em um momento como da Pandemi,

do Coronavirus, fica ainda mais vulneúvel. São crianças, mulheres, gestantes. idosos etc, que necessitam r.1

atenção brisica. Porem. sem os EPIs para que os servidores da Assistência Social realizem o atendimcnr(

tanto os atendidos quanto os trabalhadores ficam ainda mais expostos.

2.2 sendo necessário proteger tanto os üabalhadores quanto a população, sobretudo, os mais wlneráveis. P()

"-, 
isso, os servidores da Assistência Social solicitam que a SMAS disponibilize os equipamentos de proteçât'

em quantidades suficientes e de acordo com o risco de cada atividade.

3. ESPECIFICAÇÔES E QUANTITÂTIVOS.

3.1 Os EPI's serão adquiridos para esta SMAS, por um período estimado de 0l (um) ano, devendo

CONTRATADA obrigatoriamente observar as especifrcações técnicas. conforme tabela abaixo discriminada

QTD

t50

500

ITÍ]M ESPECIT'ICA t.rN I)

LUVA DE pRocEDlMENTo NÃo EsrÉ

LÁTEX iNTEGRo E UNIFoRME, CoM MARCA E N. DE LoTE No PLTNHo.

LUBRJFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, TAMANHO P, M G, CAIXA COM

IOO UNIDADES.

RIL, FORMA AMBIDESTRA. EIVÍ

CA IXA

02 S CAMADAS . 50 LNIDADESMÁSCARA TRÊ CAIXA

03 MACACÃO DE PROTEÇÃO CONTECCION ADO IOO% POT,IETILENO COM UN t) l0

0l
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4. DO LOCAL, CONDIÇOES E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.

4.1. A Contratada deverá entregar os materiais, quando solicitados. obrigatoriamente conforme a

especiÍicações acima discriminadas e demais condições previstas no presente tcúno, no Setor de Compras d.

Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na Rua Tanoredo Neves, n.o 2.965, Bairro Agreste, CF!

rz 68.920-000, Municipio de Laranjal do Jari/AP.

4.2. A entrega deverá ser imediata, após a confirmação de recebimento da solicitação, feita por meio cl,

oficio.

4.3. Os materiais apresentados estarão sujeitos a aceitação pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. .

qual caberá o direito de recusar caso o(s) material(ais) não esteja(m) de acordo com o especificado;

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATAT\ITE

5.1. Receber e avaliar o objeto da contração, pronunciando-se acerca de seu atendimento às especificações d.

Termo de Referência;

5'2. Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada pela administraçâo e no prazo estabelecido nc:;r

Termo de Referência:

\-'5.3. Prestar informações e os esclarecimentos necessários atinentes à entrega ou substituição do objeto qu

venham a ser solicitados pelos funcionarios da Contratada;

5.4. Atestar no verso das notas fiscais/faturas, apresentadas pela Contratada. por meio do fiscal designado"

efetiva entrega dos objetos especificados no Termo de Referência;

5.5. A entrega do objeto do presente certame será acompaúada e fiscalizada pela Coordenadora responsár c

do Setor de Compras, representando a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

6. DAS OBRIGAÇOES DACONTRATADA

6.1. São obrigações da CONTRATADA. sem prejuízo de outras decorrentes de lei:

6.2. Transportar os objetos em condições adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens ,

pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.

6.3. Os produtos, objeto do certame. deverão estar disponíveis para início do fomecimento a partir da data d,

CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO EM ZIPER. AJTJSTE

BARRA E NAS MANCAS, COR BRANCA. TAMANHO M I48 CM DE ALTURA

CIRCUR-FERENCIA TÓRAX 58 CM.

EM EL TICO NA

0{

MACACÃO DE PRoTEÇÃo coNFECCIoNÀób IOO"/" PoLIETILENo CoM

CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO EM ZíPER. AJUSTE EM ELÁSTICO NA

BARRA E NAS MANGAS. COR BRANCA. I56 CM DE ALTLiRA

CICCURFERENCIA TÓRAX 62 CM.

UND
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assinatura do respectivo contrato.

6.4. A Contratada deverá substituiÍ imediatamente os materiais que não estiverem em condições de uso

vencidos ou deteriorados, sem qualquer ônus paÍa o Município.

6.5. Custear todas as despesas decorrentes do fomecimento, arcando com todos os tributos. taxas e licença

Municipais, Estaduais e Federais, que incidam ou veúam a incidir, direta ou indiretamente, bem como toda

as despesas gerais, diretas ou indiretas.

6.6. Acatar e facilitar a ação de fiscalização do Município, cumprindo as exigências da SMAS.

6.7. Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo Contratante.

6.8. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, de seu estabelecimento até o [oca[ determinado pelr

Município, bem como pelo seu descarregamento.

6.9. Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Municipio por autoridade competelit!
vem decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamenlo aplicável à espécie, por parte d

ContÍatada.

6.10. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos ou prejuizos a que vier causar ao Município or-r .

terceiros.

6.1 1. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas n,

certame.

7. DAFORMAE PRAZO DE PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos serão feitos por meio de Transferência Banciíria em nome da CONTRATADA, no praz,

de até l0 (dez) dias contados da certificação da Nota Fiscal e apresentação das certidões negativas exigida

por Lei.
v 

7 .2 O pagamento pelo fomecimento dos materiais será efetuado em até 15 (quinze) dias, rnediante

apresentação da Nota Fiscal correspondente, devendo estar devidamente atestada por servidor designado par.

a gestâo do contrato.

7 .3 Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar sr.ra adimplência com a seguridatl.

social (CND), com o FGTS (CRF) e com a Justiça do Trabalho certidão negativa (CNDT).

7.4 Neúum pagamento seú efetuado à CON'IRATADA enquanto pendente de liquidação qualquc

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

7.5 A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesa

com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada.

7.6 O pagamento será através de ordem bancrfu:ia, mediante crédito aberto em conla corrente em nome d.

futura CONTRATADA.

7.7 A Secretaria de Assistência Social não se responsabilizará pelos custos que a Licitante contratada realizir
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para além do valor total contratado.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente contrato correrá por conta da dotação orçamentária.

9. FORMALTZAÇÃO E CONTRATAÇÃO

Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas a contratação será regida pelo presente Termo d.

Referência e Nota de Empeúo a ser contabilizada, de acordo com a legislação vigente. em especial a Lei n.

8.666193.Lei n." 4.320164 e Lei n.' 101/2000 - LRF.

Laranjal do JarTAP, 09 de Julho de 202(

LILIAMALVES DE PAULA
COORDENADORADO NÚCLEOADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - SMAS

PORTARIA N' 12912017 - GAB/SMASiPMLJ
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PREGÃO ETETRÔNICO SRp N" 025/2020 - pMU

ANEXO II

MODELO DE PROPOSÍA COMERCIAL

E CPFRG

Razão Social:
CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:
Nome do Representante Legal

VATOR TOTAT

PROPOSTA DE PREçOS

Pregão Eletrônico SRP ne--_____J2020 - Registro de Preços

ITENS

ITEM ESPECTFTCAçÃO
QUANTIDADE

ESTIMADA

1 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sêssenta) dias corridos, contado da data de abertura do
certame, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sessenta) dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, por meio cle lances,
estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais
como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que por
ventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

3. Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada

4. O prazo máximo para entrega dos produtos será de dias, contados a partir da solicitação da Contratante

5. O valor da proposta é de R§_, nos termos acima

Cidade/UF,_de_de 2020

(Carimbo e Assinatura do Represêntânte legal da Empresa)

UNIDADE PREçO ESTIMADO VALOR TOTAT ESTIMADO
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ANEXO r

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS n..J2O2O

do ano de_, o MUNICÍP|O DE LARANJAT DO JAR|, Pessoa Jurídica de DireitoAos_ dias do mês de

sede administrativa
Público lnterno, inscrito no CNPI sob ne com

neste âton', Centro,
representado pelo Prefeito Municipa l5r' doravante denominãdo simplesmente de óRGÃO
GERENCIADOR, resolve Registrar os Preços visando futuras aquisições do objeto licitado através do PREGÃO
ftgfnÔrutCO N"J2O2GSRP, em face da classificação das propostas apresentãdas pela(s) empresa(s) abaixo
qualificada(s), denominada(s) simplesmente de FORNECEDORA(S) que assumem o compromisso de fornecimento, nas
condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de.......-., especificado(s) no(s)
item(ns).......... do .......... Termo de Referênciã, anexo ...... do edital de pregõo Eletrônico ne ........../2O. , que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2.1. o preço registrado, as especificaçôes do obieto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas
na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor (rozõo sociol, CNPJ/MF, endereço, contotos,
representonte

Item Especificação Unidade Qua ntidade j

I

Valor UnitárioMorco

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Assistência Social.

3.2. Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade. poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condiçôes e as regras estabelecidas na
Lei ne 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2013.

4.2. Caberá âo fornecedor bêneficiário dâ Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecjdas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisiçôes ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de regjstro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

1. DO OEJETO

2. DOS E QUANTITATIVOS

rj
1

G E RENCIADT,fi E PARTICI PÂNÍÊS
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4.4. As adesões à ata de registro de pÍeços são limitadas, nã totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órgãos não participaotes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao ór8ão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesâ e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órBão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
noventa dias, observado o prâzo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6,1, Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e.,ustificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação
da contratâção, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não pa rticipante.

5.1. A validâde da Ata de Registro de Preços será de 12 meset, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6.1. DA RÊVtSÃO DOS pREçOS REGTSTRADOS

6.1.1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido no Decreto n" 7.892/13,
obedecendo ao seguinte:

a) Sempre que verificar que o preço registrâdo está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor comunicará e
solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o fornececjor para negociar o
preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva alteração na Ata, caso haja a

concordância da empresa. Frustrada a negociação, a empresa será liberada do compromisso assumido,
respeitados os contratos já firmados.

b) Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocará os
demais licitantes classificados para, nas mesmas condiçõês, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogaÍ a
Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Registro de Preços â revisão dos preços registrados, mediante
requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha detãlhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de
fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá ãlteração caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante
poderá ser liberado do compromisso assumido.

6.1.2. Serão considerados preços de mercado, os pÍeços que forem iguais ou inferiores à media daqueles apuÍados
pela Administração para os itens registrados.

6.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se, no mínimo, a diferença percentuâl ãpurada entre o valor originalmente constante da proposta do
licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

6.1.4. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do
MunicÍpio.

6.2. DO CANCETAMENTO DOS pREçOS REGTSTRADOS

6.2.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, gar3ntida a préviã defesa, nos
termos do Decreto n" 7.892/73:

5. DÂ VÂIIDADE DAATA

DA REVISÃO E CAÂI(EIAMENTO
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| - pela Administração quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas na legislação
pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) o proponente que tenha seus preços registrados, injustificadâmente, deixe de Íirmar contrato, não retirar a nota de
empenho de despesa ou aceitâr outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços, por quâlquer dos motivos
elencados no Art.78 e seus incisos da Lei n.s 8666/93;

d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite reduzir seus
preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

ll - pelo proponente que tenha seus preços registrados quando:

a) comprovar, mediânte solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir as exigências contidas
procedimento que deu origem ao registro de preços;

no

b) comprovar a ocorrência de feto superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a execução
contratual.

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ense.iará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado
nesta atê de registro de preço, êxceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos participantes, caso no qualcãbeÍá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7'3' O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciâdor qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do
Decreto ns 7.892/2073, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do
fornecedor.

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, âs obrigações da
Administração e do foÍnecedor registrado, penalidades e demais condiçôes do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Cidade/UF,_de_de 2020

Proponente

. DAS PE'ÚÀIIDADES

E5 GERAIS

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelâs partes e encãminhãda cópia aos demais órgãos participantes.

8, DAS
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ANEXO IV

MoDEto DE DEctARAçÃo DE ELABoRAçÂo TNDEpENDENTE DE pRoposrA

(ldentificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (ldentificação
completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
(completar com identificaçâo do edital), declara, sob as penas da lei, em especiâl o art. 299 do Código Penal Erasileiro,
q ue:

(b) a intenção dê eprêsêntar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada,
discutidâ ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificâção da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pêssoa, influir na decisão de qualquer outro participant€
potencial ou de Íato da {identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identiÍicação da licitação) não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação) antes da adjudicação do ob.ieto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da {identificação da licitação) não foi, no todo ou êm
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e

cidade/UF, _de de 2020

(representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação complêta)

(a) a proposta apresentadâ para participar da lidentificãção da licitãção) foi elaborada de meneirâ independênte
{pelo Licitante}, e o contêúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, dirêta ou indiÍetamente, inÍormado,
discutido ou recebido de quelquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por quãlquer pessoaj

(fl que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESPACHO

À pRo.lurupur-.r

Encaminhamos a minula do Edital do Pregão Eletrônico n" 025/2020/PMLJ, reÍerente ao

Processo no 218.03712020-SMAS/PM LJ, o qual tem por objeto a Contratação de empresa

especializada em aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEçÃO INDIVIDUAL - EPl, para atender

a Secretaria Municipal de Assistência Socral, afim de conhecimento, análise e emissão de Parecer

Jurídico.

Na certeza de contar com vosso valioso apoio, enviamos votos de estima e aprêço.

Laranjal do Jari/AP, 05 de agosto de 2020.

Enivaldo Bal Machado
Presidente
Decrelo n" 397

CSO/PIVItJ
8.G48/PMLJ

www. laranialdoiari.ap.qov.brlcontato @laranjaldojari.ap.gov. br
col. pmli@hotmail.com

Avenida Tancredo Nevês, s/no-Agreste, CEP 68.920-000 / CNPJ 23.066.905/0001-60

''Laranjal tempo de reconstruir'
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,wESTÀDO Do ÀI'íAPÁ
PRITEITUBÀ DE IÀRÀNJÀI DO JÀRI

PROCURÀDORIÀ GERÀL

orÍcro. N" 224 I 2O2O-PROJUR

Ao Sr Diretor
ENÍVALDO BALEIRO MACHADO
CPL- Comissão Permanente de Licitaçáo

Assunto; Encamlnhar Parecer: I,PO7O82O2O-OO7 - PRo.ruR

Prezado Senhor Diretor

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho por

meio deste encaminhar o Parecer Jurídico- Ifo7o&2o2o-ool - PR(NI R

para aquisiçáo de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO tt{otvtouAl, - EPI,

com o objetivo de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social,

referente ao Processo n" O25I2O2OlCPL/PMI^J.

Segue documento em anexo. Certos de sua compreensáo,

agradecemos.

Laranjal do Jari, 7 de Agosto de 2O2O.

TVAI,IA DA SILVA
Ássessora Jurídíca

oAB-4026-AP
Decreto n'171/ 2019/ GAB/ PMLI



I

PARECER N" O7O82O2O - OOI - PROJUR
ASSUNTO: Aquisiçõo de Equipomenios de Proteçõo lndividuol - EPI poro otender
os necessidodes do Secreiorio Municipol de Assistêncio Sociol - SMAS.

PARACER JURíD]CO - PROCURADONIA GERAT DO MUN]CíPIO

E rEMÁ: L'CÍÍAçÁO. PREGÃO ELEiRÔNICO. SRP - Processo
Licitotorio no modolidode Pregõo Eletrônico n' 02512020.
no tioo menor preço por ilem, objetivondo Aquisiçõo de
Equipomentos de Proleçôo lndividuol - EPl, poro olender
os necessidodes do Secretorio Municipol de Assistêncio
Sociol - SMAS. Anólise e porecer iurídíco da minuto do
Editol. Fose interno, contorme porômeÍros definidos pelo
Lei 8.óóô193 e suos olreroçÕes, do lei complemento no

l0l /2000, dos leis orçomentorios, do Decreto ó.17012007,
instruÇdo normotivo SÍN n' 0l I 1997 ou suo sucedôneo, Lei
Federol n" 10.520/2002, Decreto Federol no 7.89212013 e
suos o/ÍeroÇÕes e outros disposiÇÕes normotivos
op,icodos.

Senhor Pregoeiro,

I - RETAIóRIO

Vem o boilo poro onólise e porecer jurÍdico, desto Procurodorio, o

Processo Licitotório no modolidode pregôo no formo eletrônico, poro Aquisiçõo

de Equipomentos de Proteçõo lndividuol - EPl, poro otender os necessidodes do

Secretorio Municipol de Assistêncio Sociol - SMAS.

Tol oquisiçõo seró no modolidode pregÔo, em suo formo elekônico,

do tipo menor preço como critério o julgomento de menor preço por item, nos

termos do Lei no 8.óóó11993 e Lei n" lO.52Ol2OO2, em vigor, e considerondo os

preços proposÍos, o volor médio foi estimodo em R$ ó2.723,33 (sessento e dois mil

e setecentos e vinle e três reois e kinto e três centovos), conforme o mopo

comporotivo de tl.24.

Desto formo, os outos forom instruídos com os seguintes

documentos, os quois serôo objetos de exome.

o) Memo. n' 022/2O2O - SMAS, dotodo de 29 de junho de 2020, solicitondo o
oberturo de processo licitolório. poro Aquisiçõo de Equipomentos de
Proieçõo lndividuol - EPl, poro oÍender os necessidodes do Secretorio
Municipol de Assistêncio Sociol - SMAS, (fls.02103);

b) Memo. n" O52|2O2O, lÍ1. O4li
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c) Memo. n' 07012020, (Í1.051:
d) Lisio de moteriol de proteçôo, (fl. 06);
e) Ofício n" 043/2O2O. lfl. O7l:

fl Plonilho de equipomento de proieçõo individuol - EPl, (fl. 0B);
g) Ofício n" 150/2020, (f1.09);
h) Memo. n" 039 1 /20, (fl. I 0);
i) Termo de referêncio 037/SMAS, (fls. 1 l/14);
l) Despochos, (fls.l5/17);
k) Cotoçôo de preços, (fls. l8/23);
l) Mopo comporotivo. (fl. 24);
m) Memo. n" 0415/2020, (fl.25l:
n) Dotoçôo orçomentório, (fl. 2ó);
o) Ofício n' 073O12O2O, lÍ1.271:
p) Memo. n'056212020, (fl.28l
q) Despochos , (Íls.29l3ol:
r) Decreto de Nomeoçôo de Constiiuiçõo de ComissÔo Permonente de

Licitoçôo de Compros, (fl. 31 );
s) Minuto do Editol de Pregõo Eletrônico n' 025/2O2GCPL/SEMAP/PMLJ, e

onexos (fls. 32152);
t) Termo de referêncio 037/SMAS, (fls. 53/ól );
u) Despocho, (Í1. ó2).

Neste estodo recebi os outos poro onólise e monifestoçÕo, nos

moldes do ortigo 38, porógrofo único do Lei no 8.óóó193, contendo ó2 (sessento e

duos) póginos.

II - DA ANÁIISE

Preliminormente, cumpre solientor que o presente monifestoçõo

tomo por bose, exclusivomente, os elementos constonies nos outos. O exome

pelo Procurodorio do Munícipio fundomento-se no porógrofo único do ortigo óo

do Lei Municipol n" 430 de 28 de dezembro de 2012, onde: "à Procurodorio

Jurídico Gerol do Município cobem os olividodes de consullorio e

ossessoÍomenlo jurídico oo Poder Execulivo, sendo regulomenlodo olrovés de

Lel complemenlor Espec'ifico." (griÍei)

Acrescento que, enquonto orgôo de consulÍo e

ossessoromenÍo jurídico, o exome e oprovoçõo pelo Procurodorio sÕo

obrigoiorios, no formo do Artigo 38, porógrofo único, do Lei no 8.666/1993, in

verbis:

An.38. O procedímento do licitoçõo seró inícíodo com o
oberturo de processo odmínistrotivo, devidomente
outuodo, protocolodo e numerodo, contendo o
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ouloizoçõo respeciÍvo, o indicoÇõo sucínto de seu
objeto e do recurso próprio poro o despeso, e oo quol
serôo junÍodos oporfunomenÍe: I...J
Porogrofo único. As minuios de edilors de líciÍoçôo, bem
corno os dos controÍos, ocordos, convênios ou oiustes
devem ser prevíomente exominodos e oprovodos por
ossessorio jundico do AdminístroÇõo.

No entonto, o monifestoçôo do Procurodorio é estritomenie sob o

prismo .lurÍdico, nõo lhe competindo odentror no conveniêncio e no

oportunidode dos otos prolicodos no ômbito dos secretorios e comissões, nem

onolisor ospeclos de noturezo eminentemente técnico.

Esclorece-se, oindo, que os entendimentos do Tribunol de Conios

do Uniõo (TCU) - citodos neste porecer - devem ser ocotodos, pois é obrigotorio

o vinculoçôo às decisões do Corte de Contos, em motério que envolve temo

de coróter gerol sobre licitoçõo e controtos, conÍorme prevê o SÚMULA TCU no

222:

SÚMULA TCIJ 222: As Decrsôes do Tribunol de Contos do
Uníõo, relotívos o oplicoçôo de normos gerois de
licitoçõo, sobre os quois cobe privotivomente o Uniôo
Iegis/or devem ser ocotodos pe/os odminisÍrodores dos
Poderes do Uniõo, dos EsÍodos, do DísÍrilo Federo/ e dos
Municípios.

II. I - DA OBRIGAÇÃO DE LICITAR E DA MODATIDADE TICITATóRIA

As controtoçôes do Poder Público, em regro, submetem-se o

obrigotoriedode de reolizor licitoçõo, conforme dispõe o ortígo 37, inciso XXl, do

Constituiçõo Federol.

Arlígo 37. (...)

XXI - ressolvodos os cosos especificodos no /egisioçôo, os
obros, serviços, compros e oiienoÇÕes serôo conÍrolodos
medionte processo de liciÍoçôo públíco que ossegure
iguoldode de condiçôes o lodos os conconentes. com
c/óusulos que eslobe/eçom obrigoções de pogomenfo,
monlidos os condições efetivos do proposto, nos Íermos
do lei, o quol somenÍe permitíró os exÍgêncios de
quolífícoçõo Íécnico e econômico indíspensóveis ô
gorontío do cumprímenio dos obrigoções.
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No coso dos outos, o modolidode licitotório escolhido foi o
PREGÃO, instiiuído com o Lei n" 10.520, de 171O712002. que pordefiniçÕo legol

tem uso restrito o conÍrotoçõo de bens e serviços comuns, ossim considerodos

oqueles cujos podrões de desempenho e quolidode possom ser objelivomenle

definidos pelo edilol, por meio de especificoçCio usuois no mercodo, o quol se

mostro odequodo poro o objeto indicodo no Termo de Referêncio (fls. 'l l/la).

O objetivo do presente certome, conÍorme especificoçÕo e

quontitotivos conslonles no Termo de Referêncio poro Aquisiçôo de

Equipomentos de ProÍeçõo lndividuol - EPl, poro otender os necessidodes do

Secretorio Municipol de Assistêncio Sociol - SMAS.

II. 2 - DO PREGÃO ETETRÔNrcO

il. 3 - DO CRmÉRtO DE JULGAMENTO (MÉNOR PREÇO POR lTEll )

Noto-se no Minuto do Editol do Pregôo Eletrônico no

013/2020-CPLISEMAPi PMLJ, especificomente no item 6.1 , Íl. 57, que o crilério de

julgomenlo dos proposlos odolodo seró o de menoÍ pÍeço por ilem.

II. 4 - DA ANÁLISE DA I,IINUTA DO EDITAT

Ante o ousêncio de regro específico poro o Pregõo, o onólise

do Minuto do Editol observoró os requisitos do ortígo 40 do Lei n" 8.óó6193, umo

PROGEM -Avenido Toncredo Neves, s/n - Agrestê Loronio do Jori- CEP ó8.920'000 Amopó

Ressolto-se que o modolidode odotodo foi o do pregôo eletrônico,

por opresentor gronde vontogem em reloçôo às demois modolidodes do Lei no

8.6ô6193, sendo umo formo mois ógil e menos burocrótico, em que hó o
inversÕo dos foses de hobilitoçôo e de julgomento, visondo à celeridode do

certome e o fose de lonces, promovendo preços mois vontojosos poro o

Administroçõo Público.

A formo pregõo elelrônico escolhido tem oporo legol no DECRETO

No 10.024, DE20 DE SETEMBRO DE 201?, por se irotor de oquisiçôo de bens

comuns que seró feito o distôncio por sessõo público, otrovés de sislemo que

promovo o comunicoçôo pelo iniernel.
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vez que os normos do Estotuto dos Liciioções e Controtos Administrofivo em

vigor têm oplicoçÕo subsidiório o modolidode em evidêncio.

An.40. O editol conteró no preômbulo o nÚmero de
ordem em série onuol, o nome do reporliçõo inÍeressodo
e de seu seÍoir o modolidode, o regíme de execuçõo e o
tipo do lícitoçõo, o mençôo de que seró regido por esÍo
Lei, o locol, dío e horo poro recebimenio do
documenloÇÕo e proposto, bem como poro ínício do
oberturo dos enve/opes, e indicoró, obrigotoriomente, o
seguinÍe:
l- objeto do licitoçõo, em descriÇôo sucinro e c/oro;
ll - prozo e condiçÕes poro ossinoÍuro do controto ou
retiodo dos insÍrumenÍos. corno prev,sÍo no orl. ó4 desto
Leí, poro execuçôo do controto e poro entrego do
objelo do lícitoçõo;
/1, - sonÇÕes poro o coso de inodímplemento;
lV - loco! onde poderó ser exominodo e odquirido o
projeto bósíco;
V - se hó projeto executivo drsponível no dolo do
publícoÇõo do editol de /íciÍoçôo e o locoi onde posso
ser exominodo e odquirído;
W - condiçôes poro portícípoÇÕo no lícítoçõo, em
conformídode com os orls. 27 o 3l desio Leí, e formo de
opresenÍoçôo dos proposÍos;
Vll - crítéio pora julgomento, com disposições c/oros e
porômetros obieÍivos;
Vlll - locois, horóríos e códigos de ocesso dos meios de
comunícoçõo ô dislôncío em que serôo fornecidos
elemenlos, informoçôes e esclorecimenÍos re/oÍivos à
licitoÇõo e ôs condições poro otendimenlo dos
obn'goçôes necessórios ao cumprimenlo de seu objeÍo;
/X - condições eguivo/enÍes de pogomento enÍre
empresos brosíieiros e esÍrongeiros, no coso de /icitoçôes
Ínlernocionoís;
X - o critério de oceitobilidode dos preços unitório e
globol, conforme o coso, permilido o fíxoçõo de preços
móximos e vedodos o fixoçõo de preços mínimos, critéríos
esioÍísÍicos ou foxos de vorioçõo em reloçôo o preços de
ref erêncio, resso/vodo o disposlo nos porógrofos lo e
2" do ort.48:
XI - crítério de reoiuste, gue deveró retrotor o vorioçõo
efetivo do cuslo de produçõo, odmítido o odoçõo de
Índices específicos ou setorioís, desde o doto previsto
poro opresenÍoçõo do proposto, ou do orçomenio o que
esso proposÍo se refenr, oté o dolo do odimplemenio de
codo porcelo;
Xlll - límítes poro pagomenÍo de inslo/oçõo e mobílízoçõo
poro execuÇôo de obros ou serviços que serôo
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obrigoloiomenÍe previsÍos em seporodo dos demois
porce/os, eÍopos ou iorefos;
XIV - condíções de pogomento, prevendo:
o) prozo de pogomento ndo superíor o trínto díos,
contodo o portir da doto finol do período de
odimplemento de codo porcelo;
b) cronogroma de desembolso moxímo por período, em
conf ormídode com o drsponibilidode de recursos
finonceiros;
c) critérío de otuolizoçõo finonceíro dos volores o serem
pogos, desde o doto fínol do período de odímplemento
de codo porcelo oté o dolo do efeÍivo pogomento:
dJ compensoçôes finonceiros e penolizoções. por
eveniuois oÍrosos, e desconlos, por evenluois
onÍecrpoÇÕes de pogomenÍos;
e/ exigêncio de seguros, quondo for o coso;
XV- insÍruçôes e nornos poro os recursos previslos neslo
Leí;
XVI - condíções de recebimento do objeto do licitoçõo;
XVll - outros indicoçôes específicos ou pecu/iores do
licítoçõo.
§ lo O originol do edilol deveró ser doÍodo, rubrícodo em
Íodos os folhos e ossínodo pelo autoridode gue o expedir,
permonecendo no processo de /íciÍoçõo, e dele
extroindo-se cópios iniegrors ou resumidos, poro suo
divulgoçdo e fornecímento oos inleressodos.

§ 2s Conslíluem onexos do edíloL dele fozendo porte
inlegronte:
I - o projeto bósíco e/ou execuiivo, com Íodos os suos
porles, desenhos, especfrcoçÕes e ouÍros complemenÍos;
ll - orÇomento esÍimodo em plonrlhos de guonlitoÍivos e
preços unilórios;
lll - o minuto do controto o ser firmodo enfre o
Administroçõo e o lícítonte v encedor;
lV-os especificoções complemenlores e os normos de
execuÇõo perlinenles o liciloçôo.
§ 3s Poro efeiÍo do drsposio nesto Lel considero-se como
odimplemento do obrigaçõo controtuol o presÍoçôo do
serviço, o reolizoçõo do obro, o enlrego do bem ou de
porcelo desfes, bem como quolquer outro evento
controtuol o cujo oconêncio esÍejo vinculodo o emissôo
de documenlo de cobronço.
§ 40 Nos compros poro entrego imedioto, ossim
enÍendidos oquelos com prozo de enÍrego oté trinto díos
do doto previ!Ío poro opresenfuÇAo do proposto,
poderõo ser dispensodos:
I- o disposÍo no incbo Xl desle orÍigo;
ll - o otuolizoção fínonceíro o que se refere o olíneo "c" do
inciso XIV desÍe orÍigo, conespondenÍe oo período
compreendído enÍre os doÍos do odímplemento e o
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previsto poro o pogomenfo, desde gue nôo superior o
quinze dÍos.
§ 5" A Administroçõo Público poderó, nos edilois de
licitaçõo poro o controtoçõo de serviços, exígir do
conlrolodo gue um percentuol mínímo de suo mõo de
obro sejo oiundo ou egresso do srsÍemo prisionol, com o
finolidode de ressocio/izoçõo do reeducondo, no formo
esÍobelecido em regulome nl o.

Constoto que o minuto, incluindo seus onexos, estó de ocordo com
o ortigo 40 do Lei n' 8.666193, indispensóveis oo estobelecimento do objeto
pretendido.

II. 5 - DO IERTAO DE RETERÊNCIA

O Termo de Referêncio é documento que troz os elementos

necessórios e suficientes, com nível de precisÕo odequodo poro corocterizor o

produto e propicior ovolioçõo do custo pelo odminisiroçõo. Dodo o

importôncio desse documento, nôo é demois chomor o otençõo poro que os

informoções contidos no termo de referêncio sejom cloros e precisos, conÍorme

enlendlmento do súmulo 177 do TCU, in verbís:

A definiçdo preciso e suficíente do objeto lícilodo
consÍíÍui regro índispensóvel do competíçõo, oÍé mesmo
como pressuposlo do poslu/odo de iguoldode entre os
IiciÍonles, do quolé subsidiório o princípio do publicídode,
que envo/ve o conhecimento, pelos conconenÍes
poÍencioi! dos condiçôes bósicos do lícítoçoo.
consÍiÍuindo, no hipóÍese porticulor do licitoçõo poro
compra, o quontidode demondodo umo dos
especificoçôes mínimos e essenciois o definiçôo do
objeto do pregõo.

Feito estos consideroções, cobe destocor que estõo presenles no

Termo de Referêncio os itens que trotom dos especificoções do objeto (fl. ll),
do jusiificotivo Í4. I I ), dos especificoções e quontitotivos, (fl. I I ) do locol.

condiçÕes e recebimentos dos moleriois (fl. l2), dos obrigoçÕes do controtonie

(fl. 12), dos obrigoções do controtodo (fl. l2), do formo e prozo de pogomento

(fl. l3), do dotoçôo orçomentório (fl.l4), ossim como o ossinoturo do responsóvel

pelo eloboroçôo do referido termo (fl. 'i 4).

Neste posso, registro-se que o Termo de Referêncio foi devidomente

oprovodo pelo outoridode competente, responsóvel pelo eloboroçôo do
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referido instrumento, como tombém, contoto-se que o Termo de Referêncio Íoz

porte do processo como onexo do Ediiol lÍ,. 57/61), em otendimento oo

DECRETO NO IO.O24, DE 20 DE SETEAABRO DE 2OI?.

Assim, em prestígio à celeridode e economicidode, oteslo que

exominei os requisitos pontuolmenle, rozôo pelo quol otesio que os outos eslõo

suficientemenle inskuídos, devendo prosseguir com o licitoçôo.

Dionte de iodo o exposto, considerondo os fotos e documentos

constontes nos ouios, opino pelo APROVAçÃO do Minulo do Edilol, com

fundomenlo no Lei 8.óóó193, tei 10.520/2002, e, DECRETO N'10.024, DE20 DE

SETEMBRO DE 2019, ossim, consequenlemenle, pelo pÍosseguimenlo do cerlome

licilolório, poro Aquisiçõo de Equipomenios de ProteÇÕo lndividuol - EPl, poro

olender os necessidodes do Secretorio Municipol de Assistêncio Sociol - SMAS

Loronjol do Jori, 07 de ogosto de 2020.

obz
KAIO DE

Procurodor Gerol do Município
o{glAP - 3257

Decreto no 403/201 8/GAB/PMtJ

k[_
ARAUJO FTEXA

ilr - coNcrusÃo
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE LARAI{JAI. DO JÂRI

SECRETARIÂ MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÂO E PLANÚAMEÍ{TO
Equipe de Pre8ão

EDITAT- PREGÃO ETETRÔNICO N9 025/2020. CPVSEMAP

REGISTRO DE PREçOS

1.1. O Município de Laranjal do lari, do Estado do Amapá, torna público para conhecimento dos interessados que

realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREçO PoR ITEM, ob.ietivando o

REGISTRO DE PREçOS, consignado em Ata, pelo prâzo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de EqUIPAMENTOS

DE PROTEçÃO INOIVIDUAL - EPI para atender à5 necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo

com as especificaçôes e quantidades, conforme descrito no Anexo ldeste edital.

1.2. A presente licitação será regida pela Lei n-' 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto ne 10.024, de 20 de

setembro de 2019, do Oecreto ne 7.746, de OS de junho de 2012, do Decreto ne 7.892, de 23 de iâneiro e 2013, da

lnstrução Normativa sLTl/MP ne 01, de 1,9 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP ns 03, de 26 de abril,

de 2018, da Lei complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n" 8.538, de 06 de outubro de 2015,

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

2,1, A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave de

acesso e senha no endereço eletrônico, dâta e horário abaixo discriminados:

tNÍclo DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12I(B/Z)2Oàs 12h00min - Horário de Brâsília

ABERTURA DAs PRoPosTAs: 24l(B/2020 às 08h0omin - Horário de Brasília

rNÍcro DA sEssÃo DE DISPUTA OE PREçOS, 24108 lzJímàs 09h0omin - Horário de Brasília

. TEMPO DA DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dêz) minutos e, após isso, será

prorrogada automaticamente pelo sistemã quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de

duração da sessão pública, de acordo com o art. 32, do Decreto n.e 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se trãtar de

modo de disputa ABERTO.

3.1. O provedor do Sistema Eletrônico para este Pregão Eletrônico será o Banco do Brasil S/4, atraves do site

www.licitacoe onde poderão ser acessados este Edital e seus anexos

3.2. Não havendo expediênte ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do cêrtame na

data marcada, a sessão será automaticamênte transÍeride para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e

local anteriormente estabelecidos, desdê que não haia comunicação em contrário informada pelo Pretoeiro.

4.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas por e-mail ou no próprio sistema, informando o

número da licitação.

4.2. As consultas serão respondidas no campo MENSAGENS, no link correspondente a este Edital no site

www.licitacoês-e.com.br.

4.3. Para esclarecimentos deste Edital, informa-se:

e) Endereço da Prefeitura Municipal de Laranjal do lari - AP: Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste -

Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000.

b) Horário de atendimento ao público: oShOOmin às 13hOOmin, de segunda a sexta-Íeira

c) Referência de tempo: Horário de BrasÍia/DF

dl sites: www. licitacoes-e.com. br;l{!4!:!ê!!3!ial!hig!i4.89!Lbl
e) Endereço Eletrônico: çpLpldiiQIguaeiLgg!! b

r. DA UGTÂçÃO

2. DO DATA E HORÁRIO DO CERTAME

UTILIZADO

4. oE coÍrtsutTAs E



c ,

PR€FEIÍURA MUNICIPAL DE LARANJAI. DO JARI

SECRETARIA MUÍ{ICIPAI- DE ADMINISTRAçÃO E PLANUAMÊNTO
Equipê dê Prê8âo

lt!5

5.1. Anexo I - TeÍmo de Referência;

5.2. Anexo ll- Modelo de Proposta Comercial;
5.3. Anexo lll - Minuta da Ata de Registro de Preços;

5.4. Anexo lV - Modelo de Declaração de Elaboração lndependente de Proposta.

6.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREçOS, do tipo menor preço por item, consignado em Ata, pelo

prâzo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEçÃO lÍ{DlVlDUAL - EPI para atender
às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, de âcordo com as especificações e quantidades,

conforme descrito no Anexo ldeste edital.

6.2. A existência de preços registrados não obrigâ a Administrâção Públicã a firmar as contratações nas quantidades

estimadas no Íermo de Referência - Anexo I, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitaçôes, sendo assegurada ao beneficiário do reSistro a preferência de contratação em igualdade de
condiçóes.

7,1. Em conformidade com o disposto no § 2e, do art. 7e, do Decreto ns 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a dotação
orçamentária será indicadâ somente antes da formalização do empenho ê/ou ordem de Servlço.

7.2. Os recursos orçamentários para atender as despesas de exercício futuro, serão âlocadas no exercício

correspondente, de acordo com o orçamento, a previsão do PPA e em atendimento a Lei Complementar ne 10V20@.

8.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências fixadas neste Edital e que

estiverem devidamente credenciados no site www.licitacoes-e.com.br.

8.2. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame as Empresas:

8.2.1 Reunidas em consórcio;
8.2.2 Estrangeiras que não funcionem no país;

8.2.3 Punidas com suspensão do direito de licitar e contratar;
8.2.4 Declaradas inidôneas ou impedidas parâ licitar ou contratar com a Administração Pública

8.3. Dirigentes ou servidores Municipais, bem como aqueles relacionados conforme o ârt. 9.e da Lei ns 8.666/93.

8,4. Poderão perticipar dêstê procedimento licitatório exclusivamente as microempresas e empresas de pequeno
porte, conformê precêitua o aÍt. 48, l, da Lei Complementar n.e 12112006, com a redação dada pela Lei

Complementar n.e 147 l20f4.

9.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implicâ a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ã este Pregão.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais

a

5. ANEXOS

6. DO OBJETO

7. DA DOTÀçÃO ORçAMENTÁRA

DA5 PARA

9,1, O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para

acesso ao sistema eletrônico (§ 1e, art. 9.e do Decreto n.s 7O.O24/2O79), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil

S.A. para acesso ao sistema eletrônico no sítio y4^4all!gi!E9gtC49!!.b!.
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danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que porterceiros

10.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública por meio da lNÍERNEI mediante condições de segurança -
criptografia e autenticação - em todas as suas fases.

10.2, Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Laranjal do Jari-AP denominado Pregoeiro,
nomeado pelo Decreto nq 010/2020, mediante a inserção e monitoramento de dados Berados ou transferidos para o

aplicativo L,citoções-e, desenvolvido pelo Banco do Brasil S.A., constante no site wwwJicitacoes-e.comfu.

10.3. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivâmente por meio do
sistema eletrônico, observâdos data e horário limite estâbelecidos no preâmbulo deste Edital.

10.4. Os dados para acesso devem ser informados no site: W!4!Lligi!ê!99§:g49!!.b! opção Acesso ldentificado,
observando data e horário limite estabelecidos.

10.5. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência, não deixando para cadastrá-las

no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo Eanco do Erasil e apenas na data e horário previstos para a

abertura torna-se publicamente conhecidas.

10,6. Os interessados poderão anexar a proposta através da opção "Oferecer Propostas", em arquivos no formato
documento do Word (*.doc), e o tamanho do arquivo não poderá exceder a 2 MB.

10,7. Caso o licitante disponibilize suâ proposta através do aplicativo www.licitacoes-e.com.br. â referida proposta

não poderá conter nenhum tipo de informação (logomarca, CNPJ, nome do representante, telefone, endereço) que

identifique a interessada, sob pena de desclassiÍicação na participação do certame licitatório.

10.8. O êncaminhamênto da proposta pressupõe o plêno conhecimento e atendimênto às exitências de habilitação
prêvistas no Edital. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a

licitante às sançôes previstas neste Edital.

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

!,/ 10.10. Caberá à licitante acompanhaí as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexão.

10.11, Qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor dosistema).

10,12. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seia compatível com o objeto desta

licitação.

10.13. Não poderão participar desta licitação os interessados:

el proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislaçãovigente;

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

c) estÍangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judiciâlmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei ne 8.666, de 1993;

e) que esteiam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

f) entidades empresaÍiais que estejam reunidas em consórcio;

»

10. DA
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11.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá as seguintes atribuiçôes:

al coordenar o processo licitatório;

b) receber, examinaÍ e decidir as impugnaçôes e consulta ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua

elaboração;

c) conduzir a sessão pública na internet;

d) verificar a conformidade da proposta de preços com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

êl dirigir a etapa de lances;

fl verificar e julgar as condições de habilitação;

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhado à âutoridade competente quando mântiver sua decisão;

h) indicar o vencedor do certame;

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

l) conduzir os trâbalhos da equipe de apoio; e

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

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

internet, no endereço cpl. p m li@ hotmâil.co m

12.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (021 dois dias úteis, contado da data de

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios foÍmais aos responsáveis pela elaboração do termo de

referência e dos anexos.

12.3. Até 03 (três) dias útêis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

12.5. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus anexos,

decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

12,6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

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

12.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medidã excepcional e deverá ser motivâda pela pregoeiro, nos

âutos do processo de licitação.

12.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a

administração.

12.10. As impugnações protocoladas intempestivamente não serão levadas em consideração

N

11. DO REGULÂME§TO OPÊRACIONAI- DOCERTAME

AO ÊOITÀL

12.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail col.pmli@hotmail.com. ou por petição

dirigida ou protocolada no endereço Avenida Tancredo Neves, nq 2.605 - Bairro Agreste - Laranjal do iari - Amapá -
cEP 68.920-000.

12.11. As alteraçôes do Edital que, inquestionavelmente, afetãrem a formulação da propostâ, serão informadas para

todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o

prazo inicialmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a data e horário da sessão.

12. DO PEDIDO DE SSCLAiECIMENTOS E
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13.1. Os licitântes encãminharão, exclusivamente poÍ meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do ob.ieto ofêrtâdo e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa

documentação.

13.1.1. Solicita-se dos licitântes que os documentos de habilitâção que não puderem ser conÍeridos eletronicamente,
viâ internet, sejâm encâminhados, preferencialmente, sob a forma de autenticação eletrônica digital, afim de que seja

comprovada a veracidade desses com maior celeridade.

13.2. O envio da propostâ, âcompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha.

13.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, aindâ que

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1e da LC ne 123, de 2006.

13.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de ne8ócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

13.5. Até a aberturâ da sessão pública, os licitântes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitâção anteriormênte insêridos no sistema;

13.6, Não será estabelecida, nessa etâpâ do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

13.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e

local indicados neste Edital.

14.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo ãquelas que não estejam em

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenhâm vícios insanáveis, ilegalidades, ou não

apresentem as especificaçôes exigidas no Termo de Referência.

14.3. Também será desclassificada a proposta que identmque o licitante.

14.4. A desclâssificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com âcompanhamento em tempo real por

todos os participantes.

14.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito

na fase de aceitação.

14.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participârão da fase

de lances.

14.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

14.8. lniciadâ a etepa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

14.9. A dispute ocorrerá pelo valor ToTAL do ltem.

14.9.1. lnformâmos que o sistema do Benco do Bresil identifica "itêm" com a nomenclatura"lote".

14.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as

regras estabelecidas no Edital.

14.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor infeíior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

N
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14.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entÍê os lances, que incidiÍá tanto em relação aos lences

intermedláííos quanto êm releção à proposta que cobriÍ a melhoÍ ofeÉe dêverá ser de RS l,fi) (hum) real.

14.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o

intervalo entre lances nâo poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados

pelo sistema os respectivos lances.

14,14. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes

apresentârão lânces públicos e sucessivos, com prorrogações.

14.15. A etapa de lances da sessão pública terá durâção de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente

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

14.16. A prorrogação automática da etapa de lânces, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

14.U. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

\J automaticamente.

14.18. Encerrada a fase competitiva sem que hara a prorrogação automática pelo sistema, poderá o preSoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor Preço.

14.19. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em

primeiro lugaÍ.

14.20. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo reâ1, do valor do menor lance

registrado, vedada a identificação do licitante. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último

por ele ofertado e Íegistrado pelo sistema.

14.21. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que o valor unitário e total extrapole o número de duas casas

decimais após a vÍrgula (casa dos centavos). Caso isto ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adiudicar o item ob.ieto

desta licitação, fazendo arredondamentos a menor, no valor unitário.

14.22. O Pregoeiro poderá ãnunciar o licitante vencedoÍ imediatamente após o encerramento da etapã de lances da

sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro, acerca da aceitação do lance de

menor valor.

14.23. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, os licitântes deverão acompanhar a etapa de Aceitacão.

permanecendo "on-line" para a Íesposta de dúvidas por parte do Pregoeiro, bem como eventual ne8ociação de

valores. Nesta etapa o sistema disponibiliza a possibilidade de um "chat" bilateral.

14.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistemã eletrônico
poderá pêrmanecer acessível aos licitantes pãrâ a recepção dos lances.

14.25. Quando a desconexão do sistema eletÍônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, ã

sessão pública será suspensa e reinicíada somente aÉs decorridas vinte e quatÍo hoÍas da comunicação do

fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

14.26.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

15.1. Será observado e assegurado tratamento diferenciado concedido às Microempresas - ME e às Empresas de

Pequeno Porte - EPP na participação em certames licitatórios deste Município de Laranjal do .,âri, conforme

determinâ a Lei Complementar n.e 123 de 14 de dezembro de 2006, em especial o previsto nos artigos 43 a 45 e a Lei

N
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DO TfiÂTAMENTO DIFERENCIÂDO ÀS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE

PORÍE - EPP
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Complementar n.e 147 de 07 de agosto de 2014.

15.2, A utilização dos benefícios concedidos pelâ Lei Complementar n.e 123/2006 por licitante que não se enquadra na

definição legal reservada a essas cãte8orias configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de
penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município de Laranjal do Jari, nos termos do ltem - SANçÕES.

15.3. será desclassificada/inabilitadâ a emprêsa que fizer uso dos benefícios concedidos às Microempresas - ME e às

Empresas de Pequeno Porte - EPP por ocasião de participação em certames licitatórios deste Município, quando
houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art.30 da Lei Complementar ne 123 de 14 de dezembro
de 2006, no ano fiscal anterior, caso usufrua ou tente usuÍruir indevidamente dos benefícios previstos na referida lei.

15.3.1. A utilização indevida dos bênêfícios concêdidos pela Lei Complementar n.e 123/2ü16 configura frâude eo
certâme, sob pena de ser declarado inidônêo para licitar e contratar com o Município de Laranial do rari, nos

termos do ltem - SANçÕES.

15.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.

15.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 Ícincol dias

@§ cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeito de cêrtidão negativa,

conforme dispõe o art. 43, § 1e da Lei Complementar n.e 723/2@6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

L47/2OL4;

15.6. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de .lunho de 1993, sendo facultãdo à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogaÍ â licitação.

15.7. Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, conforme esclarecimentos abaixo:

â) Entende-se por empate aquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas Microempresas - ME e Empresas

de Pequeno Porte - EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

b) Nesta modalidade, o intervalo percentual supracitado será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhorpreço

15.8. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complemenlar n.a !23/2ú6, ocorrendo o empate, proceder-se-á da

seguinte forma;

ll - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste

ârtigo, serão convocadas as remanescentes que porventurâ se enquadrem na hipótese dos §§ 19 e 2e do art. 44 desta

Lei complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

lll - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empÍesâs de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1p e 2s do art. /t4 desta Lei Complementãr, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oÍertâ.

15.9, Nâ hipótese dâ não contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei, o objeto licitado será

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

&

l- a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificadâ poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
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15.10. O disposto no artigo 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada poÍ

microempresa ou empresa de pequeno porte.

15.11. No caso desta modalidade, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada seÍá

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encêÍramênto dos lances,

sob pena de preclusão.

16.1, Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugâÍ quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e

em seus anexos, observâdo o disposto no parágrafo único do art. 7e ê no § 9e do art. 26 do Decreto n.e f0.O24/2079.

16.2. A licitante que ofertou o menor preço deverá formular e encaminhar ã Comissão Permanente de Licitação - CPL,

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua proposta por escrito, em conformidade com os lances eventualmente

ofertados, devendo estar de acordo com â especificação constantes do Termo de Referência, Anexo l, e modelo de

proposta, Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os seguintes dados;

a) PRAZO DE VALTDADE DE, NO MÍNtMO,60 (SESSENTÂ) DIAS, a contar da data mârcada para a aberturâ da presente

licitação. Em câso de omissão, considerar-se-á aceito o prazo citado nesta alínea.

b) pREÇo uNtTÁRto E ÍoÍAL PARA O OEJETO L|C|TADO, fixo e irrea.'ustável, limitado â 02 (duas} casas decimâis,

numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

cl DECLARAÇÃO no corpo da proposta, de que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes ao ob.ieto

licitado, tais como: taxas, fretes, impostos, seturos e tudo mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do

fornecimento do objeto licitado. A falta de manifestação implicará em declaração de que todas as despesas já estão

inclusas.

16.3. O encaminhamento das propostas pressupõe o conhecimento e atendimento de todas as exigências contidas no

Edital e seus anexos,

,.6.4. A empresa será responsável por todas as transações que foÍem efetuedas em seu nomê no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suâs propostas e lances.

15.5. A proposta de preços deverá ser elaborada em conformidade com o Modelo de Proposta Comercial - Anexo ll

do Edital e observando as exigências contidas neste instrumento convocatório, sob pena dedesclessificação.

16.6. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema eletrônico, a licitante deverá preencher

as informações no Campo "lnformações Adicionais" ou anexá-las no campo apropriado do sistema do Banco do Brasil,

sob pena de desclassificação e neles deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, salários, encargos sociais,

trabalhistas e previdenciários, fardamento, materiais utilizados pãra a prestação dos serviços, tributos diretos e

indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

16,7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta inicialmente apresentadã, salvo nos casos de

ajustes de valores, após o encerramento da etapa de lances, se houver.

16.8. o Licitante vencedor do certame poderá apresentar com a sua proposta de preços a PLANILHA DE cusTo,
contendo composição clara do preço, todos os insumos, encargos em Seral e lucro em relação ao preço final.

&
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16. DAS PROPOSTAS

d) RAZÃO soclAL, ENDEREÇo, telefone/fax, número do cNPJ, banco, agência, número da conta-corrente;

17. DO JULGAMENTO DAS PROPC}STÂS

17,1. Para iulgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREçO ofertado pelo valor

total do item (valor unitário x quantidade).
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17.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em pÍimeiÍo lugar quanto à compatibilidade do preço em relação

ao preço estimado para a contratação, estipulado dentro dos preços apresentados no mercado, constante no Termo de

Referência, em segundo lugar observará a habilitação da licitante conforme disposições do Edital.

17.3. Se a propostã não for aceitável ou se a licitãnte não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a

proposta subsequente e, assim sucessivamente e na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que

atenda o Edital.

17.4. Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja

obtido preço melhor.

17.5. Uma vez aceita a proposta quanto ao valor e ao objeto, e verificado o cumprimento dos requisitos de habilitação,

o Pregoeiro anunciará a licitante vencedora.

17.6. A ata da sessão pública do pregão será disponibilizada na internet, imediatamente após o en€erramento da

sessão pública.

17.7. Constâtado o atendimento às exigências do Edital e verificada a regulâridade dos atos praticados pelo Pregoeiro,

a autoridade competente registrará no sistema, a homologação do Pregão.

17.8. O desatendimento às exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que

sejam possíveis: a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão

pública do Pregão.

17.9. No.iulgamento dâ hãbilitâçâo e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

substânciâ dâs propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em

ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação eclassificâção.

18.1. Como condição prévia âo exame da documentação de habilitãção do licitante detentor da proposta classificada

em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condiçóes de participação, especialmente
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao

seguinte cadastro:

18.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

V apf.apps.tcu.Êov.bÍl).

1E.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e.iá aprêsentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato

digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

18.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do docu mento d igital.

lE.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

1E.6, Se o licitante Íor a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for e filial,

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, Íorem emitidos somente em nome da matriz.

18.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes

ao CND e ao CRF/FGTS, quãndo for comprovada a centralização do recolhimento dessascontribuições.

18.2. Caso atendidas as condições de participação, a hâbilitação dos licitantes será verificada, em relação à habilitação

iurídicã, à rêgularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e hâbilitação técnica.

N
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18.8. Ressalvado o disposto no item 18.2, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

18.9. DECTARAçÕEs

al Declaração de Atendimênto aos Requisitos deste Edital, conforme disposto no lnciso Vll, art. 4.e da Lei n.e

10.520/2002, nos termos abaixo:

MooEto DE DEctÂRÂçÃo - ATENDTMENTo Aos REqutslros Do EDtrAt
lnciso Vll, art.4e da Lei n.e 10.520/2002

PRÊGÃo ELETRôNtco n.e ___)l2ozo

Ínomeda empresa) . CNPJ n.e sediada à (endereco completo). declara sob as penas da lei
que possui todos os requisitos exigidos no Editâl de Pregão Eletrônico n.eJ2O20, para â habilitação, quanto às

condições de qualificação iurídica, técnica, econômico-financeirâ e regulâridade fiscal, OECLARANDO, ainda, estar
ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital ensejará aplicação de
penalidades à declarante.

Local ê data
Nome / número do C.P.F do Dêclarante ou Rêprêsêntente Letal da Empresâ (Assinetura)

Carlmbo do cNPJ

b) Declaração de não utilização de mão de obra infantil em cumprimento ao Decreto n.e 4.358/02 e ao lnciso XXXlll,
do Art. 79 da CF, nos termos abaixo:

MoDEro oE oEc[ARAçÀo - NÃo ufluzAçÃo DE MÃo DE oBRA |NFANÍ|L
PREGÃo ETETRôNtco n.e-___J2o2o.

Ínome da emoresa) . inscrita noC.N.P.J. n.e.- por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr.(a) portado(a) dã Carteira de ldentidade ne órgão expedidor,. e do CPF ns

...........................- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do aÍt.27 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei n.e 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Locel e data

Nome / número do C,P,F do Declarante ou Represêntente letal da Empresa (Assinatura]

18.10. HABIrrAçÃo lunÍorca
el No caso de emprêsáÍio individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Juntâ Comercial

da respediva sede.

b) No caso de sociedade empresária: ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado

no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores, acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

c) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d) No caso de mlcroemprêse ou êmprêsa de pequêno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo ReSistro

Civil das Pessoas.lurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do artigo 39 da Instrução Normâtiva ne 36, de 02 de março de 2017, do Departamento Nacional de

Registro do Comércio - DNCRC.

§
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e) Decreto de autorização, em se tratando de empresâ ou sociedade estran8eira em funcionamento no País e ato de

registro ou autorização parâ funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

f) RG e CPF do representante legal da Empresa (Cópia)

18.11. DÂ REGULARIDADE FISCAL E TRABATHISTA

a) lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;

b) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conrunta Positiva, com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela Secretâria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme a Portaria PGFN/RFB n.e 7.757, de 02 de

outubro de 2014, abrangendo as contribuições previdenciárias;

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, emitido pela Caixa Econômica

Federal;

d) Certidão Negativã de Oébitos ou Certidão Positiva com Efeito de Ne8ativa com a Fazenda ESTÂDUAL da sede do
licitânte;

e) Certidão Negativa de Oébitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda MUNICIPAL da sede do
licitante;

fl Certidão Netativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do Título Vll - A da Consolidação das Leis do
Trãbãlho, aprovâda pelo Decreto-Lei n.e 5.452, de 1e de maio de 1943.

18.U,1. As Microempresas - MÊ e Empresas de Pequeno Porte - EPP, por ocasião da participâção em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentaçâo exigida para efeito de comprovâção de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição.

18.11.2 Havendo âlguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de g!Ígio!gl-!l!ê§

!i!gi§, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente foÍ declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igualperíodo, a critério da Administração Pública, para a regulârização da documentação, pagamento

ou parcelâmento do débito, e emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,

conforme dispõe o art. 43, § 1q da Lei Complementar n.e 72312@6, com a redação dada pela Lei Complementar n.e

r47l2Ot4;

18.11.3 A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sançôes previstâs no art. 81 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo Íacultado à

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinãtura do contrato, ou
revogar a licitação.

18.12. QUALTFICAçÃO ECONÔMrCA E FTNANCETRA

al certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo Cârtório de Distribuição da sede da licitante, expedida

nos últimos 30 (trinta) dias que anteceder a abertura da licitação, salvo se consignar no próprio texto data de validade

diferente;

18.13. qUAUFTCAçÃO TÉCNTCA

â.1) A empresa poderá apresentar mais de um atêstado de capacidade técnica a flm de comprovar â sua aptidão
para a execução do obieto da liciteção.

&

a) Atêstâdo (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que

comprove(m) o fornecimento semelhante ao ob.ieto desta licitação em termos de características técnicas e

quantitâtivo correspondente à proposta formulada. Nos atestados devem êstar explícitos: a empresa que está

foÍnecendo o ãtêstãdo e o rêsponsável pelo setor encarrêgedo do objêto em questão.
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19.1. Declarada a vencedora, quaiquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

19.2. O prazo para mânifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pelo Pregoeiro, durante a sessão, na

fase de habilitação.

19.4. Os demais licitantes, caso ha.iê interesse, poderão apresentar seus memoriais também por meio eletrônico, no
prazo de 03 (três) dias a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

19.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, ficando a

Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

19.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

19.8. Caberá à autoridade competente decidir os recursos contra ato do Pregoeiro, quando este mantiver sua decisão

19.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COMISSÃO PERMANENTE
qE.]U|!IIL|E): Avenida Tancredo Neves, ne 2.605 - Bairro Agreste Laranjal do Jari - Amapá - CEP 68.920-000..

19.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o pregoeiro adjudicará o objeto e a

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

20.1. Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro fârá a adjudicação do lote ao licitante vencedor, após o que

encaminhará à autoridade competente para homologação da licitação.

20.2. Havendo recurso, após deliberação sobre o mesmo, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto,
homologando em favor do licitante vencedor.

20.3. Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não apresentar situação regular no
ato da assinatura do contrato, estará sujeito às penalidades previstas no ltem - DAS sANçõES. Neste caso, o pregoeiro

examinará as ofertas subsequentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de classificação, até apuração
de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado parâ negociar redução do preço ofertado e, se

for o caso, celebrar o Contrato,

21,1. Após a homologação do resultado da licitação, os preços ofertados pelos licitantes vencedores de cada item/lote
serão registrados na Ata de Registro de Preços, elaborada conforme o Anexo lll - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS, deste Edital.

21,2. Os licitantes classificados em primeiro lugar terão o prazo de 05 (cinco) dias, a contar dâ data do recebimento da

convocação, para comparecer perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ã fim de assinaÍ a Ata de Registro de

Preços.

21.3. O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente
convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou do Termo Contratual, ense.iará a aplicação de multa de

N

19, DA DERECURTO

19.3. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias para

apresentação dos memoriais, os quais deverão ser enviados por meio eletrônico, havendo campo específico para esse

fim no site !!!4Ll!gi!A§9Cs:C.99!!.E.

19.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

DI PRÊçOS

DA
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10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação constante da proposta comercial apresentada

21.5. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas implicará no
cancelamento do registro do preço do item para este fornecedor.

21.6. Os demais licitantes classificãdos neste processo, em ordem crescente de preço proposto por item, poderão ser

convocados para compoÍ a Ata de RegistÍo de Preços, na condição de aceitarem os preços do primeiro colocado em

cada item, ou nos casos previstos neste Edital e na Atâ dele decorrente.

21.7. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê-

lo em igual prazo e nas condiçóes propostas referentes à sua classificação, ou revogar a licitação, independentemente

da aplicação dâs sANçÕES previstas neste Edital.

21.8. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (dozel meses, improrrogáveis, conforme art. 12 do Decreto ne

7.892/13 contados a partir da datâ da suâ assinatura.

22.1. A Secretaria solicitante do objeto será o Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços de que trata este Edital.

22.2. A Ata de Registro de Preços elaborada conforme o Anexo lll - Minuta da Atâ de Registro de Preços, será

assinada pelo Representante da Secretariâ Gestora, pelo Prefeito e pelos representantes de cada um dos fornecedores

legãlmente credenciados e identificados.

22.3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nas propostas de preços dos licitantes

vencedores da disputa.

22.4. A Ata de Registro de Preços uma vez lavrada e assinada, não obriga a Administração a firmar as contratações que

delã poderão advir, ficando-lhe facultadâ a utilização de procedimento de licitação, respeitados os dispositivos da Lei

Federal n.e 8.666/93, sendo assegurada à detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

22.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro,
quando o preço decorrente de procedimento de licitação for igual ou superior ao registrado.

22.6. As Secretarias participantes do Sistemâ de Registro de Preços - SRP, quando necessitar, poderá efetuar aquisições
junto às empresas detentoras de preços registrâdos na Ata de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e

especificações previstos, durante a vigência do documento supracitado, mediante Ordem de Fornecimento emitida
pela Secretaria Gestora.

22,7. As empresas detentoras de preços registrados ficarão obrigadas a fornecer os itens licitados aos participantes do

SRP, nos prazos estabelecidos neste Editâ|, desde que notificados por estes e durante a vigência da Ata de Registro de

Preços mesmo que a êxecução do objeto esteja prevista para datâ posterior à do vencimento da mesma.

22.8. É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de rescisão contrãtual, sem prejuízo

da aplicação de penalidade adequada, conforme previsão no item Sanções.

22.9. Em atendimento ao disposto no § 4e do art. 22 do Decreto n.s 7.892/2013 alterado pelo Decreto n.e 9.488/2018, o
quantitetivo decorrente das âdêsões à Ata de Retistro dê Prêços não excederá, ne totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

22.10. As adesões às atas somente poderão ser efêtuadas com autorização do ór8ão gerenciador. Após a autorização

21.4, O wazo mencionado acima poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pela

parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo iustificado aceito pela Secretaria Gestora do Registro de

Preços, conforme previsto no § 1e, do art. , da Lei ne 8.666/1993.

22. DÂ ATA DE REGISTRO DE E OOS INTEGRANTÉS

N
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do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitadâ em até noventa dias, observado

o prazo de vigência da ata.

22.11. Em decorrência da assinatura da Ata, a Secretaria Municipal participante poderá efetuar pedidos ao fornecedor

com o preço regi§trado, devendo pâra tanto, adotar os seguintes procedimentos;

22.12. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não ercedam, por órgão ou entidade

solicitante, a cinquenta por cento dos quantitâtivos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, conforme

disposto no § 3e do art. 22 do Decreto n .e ?.89212013 allercdo pelo Decreto n.e 9.488/2018.

23.1. DA REVtSÃO DOS PREçOS REGTSTRADOS

23.1,1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrênciâ da redução dos preços praticados

no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao estabelecido no Decreto 7.892/2013,

obedecendo ao seguinte:

a) Sempre que verificâr que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor comunicará e

solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o fornecedor para negociar o

preço registrado e adequálo ao preço corrente, procedendo a respectivâ alteração na Ata, caso haiã ã concordância da

êmpresa. Frustrada a negociação, a empresa será liberada do compromisso assumido, respeitados os contratos iá
firmados.

bl Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocará os

demâis licitantes classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a

Ata dê Registro de PÍeços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços registrados, mediante

requerimento fundamentâdo, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem

que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de

fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteração caso âcate o pedido ou, se indeferido, o licitante

poderá ser liberado do compromisso assumido.

23.1.2. Serão considerâdos preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à médiã daqueles apurados

pela Administração parâ os itens registÍados.

23.1.3, Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,

mantêndo-se, no minimo, a diferença percentual apurada entÍe o valor originalmente constante da proposta do

licitante e aquele vigentê no mercado à época do registro.

23.1.4. As alteraçôes dos preços registrados, oriundâs da revisâo dos mesmos, serão publicadas no Diário oficial do

Município.

DO CANCETAMENTO DOS PREçOS REGISTRADOS

23.2. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garãntida a prévia defesa

l- pela Administração quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir ãs exigências contidas na legislação

pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

i;-oE:J
MI

| - Encaminhar solicitação à Secretaria Gestora do Registro de Preços para que esta emitâ Ordem de ffi

ll - Comunicar mediante a instrução de processo, ao Órgão Gestor, ou seja, a Secretaria Municipal da Administrâção e

Plenerâmento, eventuais irregularidades da empresa fornecedora, detentora do registro de preços.

23. DA REVISÃO E DO CANCETAMENTO OOS PRECOS REGISTRADOS

N



,&á'
.EF'

PREFEIÍURA MUNICIPAI. OE LARAITJAI. DO JARI

sEcnaraRta MUNtclpal DE aoMtNtsrRAçÃo E PLÂNEIaMENTo
Equipe de PreSão

b) o proponente que tenha seus preços registrados, injustificadamente, deixe de firmãr contrato, não retirar a nota de
empenho de despesa ou âceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do registÍo de preços, por qualquer dos motivos
elencados no Art. 78 e seus incisos da Lei n.e 8666/93;

dl o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite reduzir seus
preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

ê) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

ll - pelo proponente que tenha seus preços Íegistrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação Íormal, que está impossibilitâdo de cumprir as exigências contidas no
procedimento que deu origem ao registro de preços;

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a execução

contratual.

24.1. Os fornecimentos que tiverem seus preços registrados serão efetuados atrâvés da formalização contratual e

emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Secretaria Gestora do Registro de Preços e as obrigaçôes assumidas

deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condiçôes avençadas e as normas legais pertinentes,

respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

24,2. O documento de que trata o subitem anterior terá caráter convocatório e será emitido em 03 (três) vias, dentro
do prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data de convo€ação para assinatura.

24.3. Os prazos, as quantidades, a forma de realização, de recebimento, de aceite e as demais condições de execução

do objeto serão definidos na Ordem de Serviço e neste Edital e seus anexos.

24.4. Não será aceito o fornecimento que não tenha sido autorizado, ou que, por quâlquer motivo, não esteja de

acordo com os termos e condiçóes estabelecidas neste Edital e seusAnexos.

24.5, No caso de desconformidades no fornecimento, locâl de entrega, aceite e recebimento, beneficiário do Registro

de Preços deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 05

(cinco)dias úteis do recebimento da notificação, cabendo ao órgão participante a solução definitiva da questão.

24.6. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas nos arts. 73 a 76,

da Lei 8.666/93. A Sêcretaria Municipal da Administração e Planeiamento re.ieitará, no todo ou em parte, a execução

do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no lnstrumento Contratual.

24.7. Durante a vigência do contÍato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por servidor nomeado através

de portaria, devendo manteÍ elevado o padrão de qualidade dos serviços e Írequente contato com o preposto dâ

contratada, para solução de eventuais problemas e / ou esclarecimentos;

24.8. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências

relacionadas com o fornecimento dos materiais contratados, determinando de imediato o que for necessário à

regularização das faltas ou defeitos observados;

e) Atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;

b) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias para a boa execução

GERENCIAMÉNTO DO OBJETO

24.9. A Secretaria solicitante registrará todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, devendo ainda:

.N\J
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do objeto contratual;

cl Emitir pareceres em todos os atos da Âdministração, relativos à execução do objeto e, em especial, nâ aplicação das

sanções estabelecidãs;

dl Fiscali2ar a execúção do obieto contratado, de modo que seiam cumpridas integralmente as condiçôes

estabelecidas;

el Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas;

f) sustar os pagamentos das faturas, no câso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer descumprimento do

Termo contratual;

8) Registrar as ocorrências havidas, firmado iuntamente ao preposto da coNTRATADA;

24.10. O contrato porventura fiÍmado terá como gestor(a) servidor nomeado através de portaria'

24.U. As decisôes e providências que ultrapassem a compêtência desses servidores ou comissão deverão ser

solicitadas ao seu superior, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.

24.12. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a íesponsabilidade da CONTRATADA pêla

completa ê pêíeita execução do obieto contratual.

25.1. O pagâmento decorrente da aquisição obieto destã licitação será realizado após liquidação da despesa, por meio

de crédito em contâ-corrente indicada pela CONTRATADA, em prazo certo de acordo com a ordem cronológica

estabelecida pelo art. 5e da Lei n.e 8.666/93, após a apresentação da Nota Fiscal, contados da data de sua liquidação,

desde que acompanhada do atesto dos serviços deferido pelo fiscal da contratação;

2S.2. O pagamento será efetuado após empenho e liquidação da despesa por meio de crédito em conta-corrente

indicada pelo licitânte(s) vencedo(es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante a apresentação da Nota

Fiscal/tatura, devidamente certificâda pelo Contratante.

25.3. O Servidor responsável pelo recebimento, identificando qualquer divergência na nota fiscalfatura, deverá

devolvê-la à Contratãdâ para que sejam feitas as correções necessárias.

2S.4, para Íazer jus ao pagamento, â empresa deverá apresentaÍ, acompanhado da Nota Fiscal, atualizações das

certidões, que na ocasião estiverem vencidas, quais sejam:

a) Regularidade para com tundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

b) Certidões ne8ativas de débitos ou Certidão positiva com efeito de negativa para com as Fazendas ESTADUAL E

MUNICIPAL da sede da licitante;

c) Certidão Coniunta Negâtiva ou Certidão Con.iunta Positiva com efeitos de Negâtiva de Débitos relativos a Tributos

Administrâtivos pela Secretarla da Receita Federal (SRF) e a inscrição em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacionâl (PGFN), emitida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo as contribuições

previdenciárias;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

25.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquânto houver pendência na documentação solicitada nos

itens anteriores, bem como enquânto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de

penalidade ou inadimplência contratual.

25.6. Caso se faça necessária à reapresentação de quâlquer Nota Fiscal por culpa da contratada, o pra?o de 30 (trinta)

25. DO PAGAMEÍIITO, DO REAJUSTAMENTO E DAS

§
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dias reiniciar-sê-á â contar da data da respectiva reapresentação, desde que devidamente sanado o vício.

25.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da

Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensâção financeira ou
paralisação dâ execução do objeto do Contrato.

25.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado

25.10. O Município poderá deduzir, do montante â pagar, os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas
pela Contratada;

25.11. Para efeito de pagamento, serão computados apenas os quantitativos efetiva mente fornecidos

l'l.j;t

26.1. A empresa detentora do Registro de Preços ficará obrigada a substituir, imediatamente, os itens da licitação que
vierem a ser recusados por outros que atendam as exigências do objeto desteTermo;

25,2. A êmpresa ficará obrígada a substituir os itens rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a Secretaria Gestora;

26.3. Nenhum fornecimento poderá ser executâdo sem a Ordem de Fornecimento emitida pela Secretariã Gêstora;

26.4. No caso de desconformidades nos fornecimentos, aceite e recebimento, o beneficiário do Registro de Preços
deverá sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis do recebimento da notificação, cabendo as secretarias solicitantes â solução definitiva daquestão;

26.5. Os produtos fornecidos pela empresa detentora do Registro de Preços estará sujeito à aceitação pela Secretaria
Gestora, quando solicitado por estâ, a qual caberá o direito de recusar, câso o mesmo não esteja de acordo com o
especificado neste Termo.

.v 27.1. DEVERES DO pROpONENTE QUE ÍENHA SEU PREçO REGTSTRADO

27.1.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a Empresa deverá:

ã) fornecer os produtos dentro dos padrões de qualidade estipulados pela Secretaria solicitante, e ainda de acordo
com as especificações constantes neste Edital e seus anexos;

b) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes do fornecimento;

c) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus ao Município;

d) Apresentar documento fiscal especificando todo o produto fornecido, com indicação de preços unitários etotal;

e) Permitir que representante da Secretariâ solicitante acompanhe o fornecimento dos produtos, sempre que
solicitado;

f) Manter, em compatibilidade com o compromisso a ser assumido, durante a vigêrcia do contrato referente a este
Pregão Eletrônico, todas as condiçôes de habilitação e de qualificação do produto exigido na licitação;

h) Comunicar a impossibilidade de atendimento da solicitação nos termos da Requisição de Fornecimento própria,
informando ainda as possibilidades de fornecimento em condiçôes diferentes;

il Prestar todos os esclârecimentos que forem solicitados pela fiscalização do contratante, cuja5 obrigações se obriga a

atender prontamente.

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e cinco

25.9. O preço será fixo e não sofrerá reajuste.

DE RECEBIMENTO

DAs PARTES

N
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por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

kl CumpriÍ e fazer cumprir (seus prepostos e/ou conveniados) as leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer

deteÍminações emanadas das autoridades competentes pertinentes à matéria de objeto da contratação, cabendo-lhe

única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer trânsgressão de seus prepostos ou convenentes.

l) tornecer e manter atualizado o endereço postal e eletÍônico, bem como o n.9 de telefone fixo, celular e fax, para que

a Secretaria Municipal de Administração e Planeiamento mantenha os contatos necessários;

m) Comunicar imediatamente a Secrêtarla Municipal de Administreção ê Planeiamento todas as alteraçôes

eventualmente ocorridas no âto constitutivo da empresa contratada.

n) Submeter à aprovação do CONTRATANTE toda e qualquer alteração ocorrida nas especificações, em face de

imposições técnicas ou de cunho administrativo e legal.

ol Apresentar documento fiscal especiÍicando todo o pÍoduto fornecido, com indicação de preços unitários e total;

pl Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências doContratante;

q) Responder pelos danos causâdos diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo,

durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo

CONTRATAT{TE.

r) Solicitar em tempo hábil, todas âs informações de que necessitar para o cumprimento de suas obrigaçôes

contratuais;

27.2. DEVERES DO ÓRGÃO GESTOR

27.2.1. Na vigência da Ata de Registro de Preços, compromete-se o órgão GeíoÍ gerenciar o obreto nos termos abaixo.

a) pÍestar informações e esclârecimentos que venham ser solicitados pela CoNTRATADA;

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos fornecidos;

cl etestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos;

d) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

el participaÍ ativâmente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos produtos;

0 designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização dos fornecimentos.

g) proceder vistoria dos produtos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os padrôes

estipulados.

h) fornecer atestados de capacidade técnica, desde que cumpridas todas as cláusulas contratuãis;

i) encâminhar ao Departamento de Contabilidade/Tesouraria as Notas Fiscais da CONTRATADA para posterior

pagamento;

il permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do ContÍâtânte para tÍatar de assuntos

pertinentes ao obieto contratado;

kl rejeitaÍ, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com o contrato;

l) proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pactuados;

m) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRÁTADA de qualquer exiSência sua;

n) registrar as ocorrências havidas com o preposto da CONTRATADA e solicitar as providências necessárias.

28.1. Após registrados os preços a contratação sêrá formaliza mediante ordem de fornecimento, nos termos do artigo

62 da Lei ne 8.666/93.

28.2. A empresa fornecedora será convocada, formalmente, para assinar o lnstrumento Contratual ou retirar da nota

de empenho, devendo sêr assinado por seu representante legal, consoante estabelecido em seus atos constitutivos,

observado para esse efeito, o praro de 05 (cinco) dias útêis.

2E.3, É facultado a CONTRATAME, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, não

apresentar situação regular no ato da assinatura do lnstrumento Contratual ou na retirada da nota de empenho, ou

N
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ainda, recusar-se a assinar o mesmo injustificãdamente, convocar as demais licitantes classificadas, se houver, na

ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital.

28.4, O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela CONÍRAÍADA,

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Contratante.

28.5. Na assinatura do lnstrumento Contratual ou na Íetirada da nota de empenho e quando dã realização do
pagamento, poderão ser exigidas a apresentação das cenidões atualizadas e a comprovação das condições de

habilitação consignadas no Edital, e as quais deverão ser mantidas pela licitante durante a vigência do lnstrumento
Contratual.

29.1. Com Íundamento no artigo 7s da Lei nq f0.52012002 ficará impedido de licitar e contratar com a Administração

Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante que:

29.1.1. Não assinar a ata, quando convocâdâ no prazo de validade de sua proposta;

29.1.2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;

29.1.3. Apresentar documentação falsa;

29.1.4, Ensejar o retardamento da execução do ob.ieto deste Pregão;

29.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

29.1,6. Não mantiver a proposta;

29.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

29.1,8. Fizer declaração falsa;

29.1.9. Cometer fraude fiscal.

29.2. Além da sanção prevista no item anterior, a Administração poderá aplicãr à Empresa PÍoponente as seguintes

penalidades, pelo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contÍato:

29.2.1.Advertência;

29.2.2.Multa de 0,5% ao dia, aplicada sobre o valor dos itens faltantes, no caso de atraso na entrega dos produtos;

29.2.3.Multa de 1O%, aplicada sobre o valor da ata ou ordem de fornecimento, no caso de recusa iniustificada em

retirar a Nota de Empenho ou Assinatura da ata;

29.2.4. Multa de 1O%, aplicada sobre o valor da âta, no caso de inexecução total ou rescisão por culpa da Empresa

Proponente;

29.2.5. Multa de 0,5% ao dia, âplicada sobre o valor da ata, por descumprimento de outras obrigações previstas neste

Edital e seus Anexos.

30.1. A Administração, observadas razôes de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a

presente licitação, em face de razôes de interesse público, poÍ motivo de fato superveniente devidamente

comprovado, pertinente e suficiente para justificâr tal conduta, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade,

de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

30.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrênciâ da anulação do procedimento licitatório, ressalvado

o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do

instrumento contratual ou documento equivalente.

31.1. A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos, contrários

rffi{

DAS ADMINISTRATIVÂ5

31. DÀ FRAUDE À

N
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ao alcance dos fins nela objetivados, enseiará a formulação de imediata Íepresentação ao MINISTÉRlO PÚBLICO para
que seiam adotadas as providências direcionadas à apuração dos fatos e instauração do competente procedimento
criminal, sem preluízo da abertura de processo administrativo para os fins estabelecidos no art.88, inciso ll, da Lei n"
8.666/93.

32.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliaçâo da disputa entre as

interessadas, desde que sejam atendidos o interesse dâ AdministÍação, o princípio da isonomiã, a finalidade e a

segurança da contratação.

32,2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fâto superveniente que impeçã â realização do certame nâ data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local,
anteriormente estabelecidos, desde que não ha.ia comunicação do Pregoeiro em contrário.

32.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquêr fase da licitação.

rJ 32.4. Reserva-se a Pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, informaçõescomplementares.

32.5. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) Adiada a data da abertura desta Iicitâção;

b) Alterada as condiçôes do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.

32.6. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração revogáia, no todo
ou em parte, por razões de interesse público, derivadas dê fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação. O MUNICÍP|O DE LARANJAL DO lARl poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos
para recebimento dâs propostas ou para sua abertura.

32.7. É fâcultado ao PÍegoeiro ou a Autoridade SuperioÍ

â) Proceder consultas ou diligências que entender cabíveis, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da

contratação;

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação do
licitante, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação dos
princípios básicos da licitação;

32.8, O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no aÍastamento do licitante, desde que
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

32.9, As dúvidâs decorrentes da interpretação deste Edital e as inÍoÍmações adicionâis, que se fizerem necessária5 à

elaboração dâs Propostas, deverão ser apresentadas por e-mail ou por fax, conforme informações constantes do
preâmbulo deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência mínima de q2.. jklg!§LliA§_litg!§ antes da data de abertura da

sessão.

32.10. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem acima não constituirão, necessariamente, motivos para
que se altere a data e o horário do Pregão.

32.11. As questões Íormuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão divulgadas pâra todos os que
retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto à identificação da empresa consulente.

GÊRAIS

c) Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.

§
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32.12. As alterações do Edital que, inquestionavelmente, afetarem a formulação da proposta, serão informadas para

todas as licitantes que retiraram o Edital e divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo iniciâlmente estabelecido. Do contrário, serão mantidos a datã e horário da sessão.

32.13. As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão

resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes com o objeto do Pregão e

observadas a legislação em vigor.

32.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; só

se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

33.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou Autoridade Competente, observados os
preceitos de direito público e as disposiçôes de Lei n" 8.666/93. de 21.06.93. Lei n.' 10.520, de 77 06.2002, Decreto n.'
3.555 de 08 de agosto de 2000 e suas alterações posteriores, e Decreto n" 70.024, de 20.09.2179.

34.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente contrato fica eleito o foro da cidade de Laranjal do Jari-AP,

com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que o seja.

Laranjal do JarilAP, 11 de agosto de 2020.

33. DOS CASOS OMTSSOS

FORO

a\

ffi)
ENrvArDo BAUÉrl[O MACHADo

PREGOEIRO
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TERMO DE REFERÊNCIA 037/SMAS

APROVO O TESMO DE REfERENCIA E AUTORIZO O
PBOCEDIMEí{TO LICIÍÀTORIO NOS TERMOS DA LEI

8566/93 E oEM rs rEcrsraçOEs.

É61J _/ _

MÀANÁ CAI.DAS CHAGAS

Secretária MunicipaldeÂssistênciâ Sociâl

oEcRETO 214lSMAS/2019

I. DO OBJETO

O presente Termo visa à abertura de Procedimento Administrativo. estabelecendo diretrizes par

.-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI.

2. DAJUSTIFICATIVA

2.1 Os equipamentos fazem parte de material de proteção individual. destinados à proteção contra risco

capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. Assim, os Equipamentos sâo de gmnde importânc i,

para preservar a integridade Íisica dos empregados lotados nas Unidades desta SMAS. Estes trabalhadorc

atendem uma população que, em situações normais, já é fragilizada e, em um momento como da Pandenl

do Coronavírus, fica ainda mais vulnerável. São crianças, mulheres, gestantes, idosos etc. que necessitam d

atenção básica. Porém, sem os EPIs para que os servidores da Assistência Social realizem o atendimenlt'

tanto os atendidos quanto os trabalhadores ficam ainda mais expostos.

2.2 sendo necessário pÍoteger tanto os trabalhadores quanto a população. sobretudo, os mais vulneráveis. Pt,

visso, os servidores da Assistência Social solicitam que a SMAS disponibilize os equipamentos de proteçãr'

em quantidades suhcientes e de acordo com o risco de cada atividade.

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

3.1 Os EPI's serão adquiridos pÍua esta SMAS, por um período estimado de 01 (um) ano, devendo

CONTRATADA obrigatoriamente observar as especificações técnicas, conforme tabela abaixo discriminada

QTD

t50

500

UNDITE M ESPECIFICAÇÔES

CAIX-A
0l

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA. EM

LÁTEX ÍNTEGRo E TJNIFoRME. COM MARCA E N. DE LOTE NO PUNHO,

LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORViVEL, TAIV1ANHO P, M G, CAIXA COM

IOO I.INIDADES.

CAIXA02 MÁSCARA TRÊS CAMADAS - 50 UNIDADES

@õcióNe»o loo% PoLIETTLENo coM UND03 I()

N
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4. DO LOCAL, CONDIÇÔES E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS.

4.1. A Contratada deverá entregar os materiais, quando solicitados, obrigatoriamente conforme a

especificações acima discriminadas e demais condições previstas no presente termo, no Setor de Compras d,

Secretaria Municipal de Assistência Social, situado na Rua Tancredo Neves, n.o 2.965, Bairro Agreste, Cl-l

-'68.920-000, Município de Laranjal do Jari/AP.

4.2. A ettrega deverá ser imediata, após a confirmação de recebimento da solicitação. feita por meio d,

oficio.

4.3. Os mateúais apresentados estarão sujeitos a aceitação pela Secretaria Municipal de Assistencia Social.

qual caberá o direito de recusar caso o(s) material(ais) não esteja(m) de acordo com o especificado;

5. DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE

5.1. Receber e avaliar o objeto da contração, pronunciando-se acerca de seu atendimento às especificações d,

Termo de Referência;

5.2. EfetuaÍ o pagamento em observância à forma estipulada pela administração e no prazo estabelecido nesl

Termo de Referência;
v5.3. 

Prestar informações e os esclarecimentos necessários atinentes à entrega ou substituição do objeto qu,

veúam a ser solicitados pelos funcioniá.rios da Contratada;

5.4. Atestar no verso das notas fiscais/faturas, apresentadas pela Contratada. por meio do fiscal designado. .

efetiva entÍega dos objetos especificados no Termo de Referência;

5.5. A entrega do objeto do presente certame sení acompanhada e fiscalizada pela Coordenadora responsár c

do Setor de Compras, ÍepÍesentando a Secretaria Municipal de Assistencia Social.

6. DAS OBRIGAÇÕES DACONTKÁ,*T{)A

6.1. São obrigações da CONTRATADA, sem prejuizo de outras decorrentes de lei:

6.2. Transportar os objetos em condições adequadas, responsabilizando-se pela qualidade das embalagens ,

pelos danos resultantes de imperfeições das mesmas.

6.3. Os produtos, objeto do certame, deverâo estar disponíveis para inicio do fomecimento a partir da data d

'rí1il'':q P7a

N

g!5i

CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO EM ZÍPER, AJUSTE EM ELÁSTICO NA

BARRA E NAS MANGAS, COR BRANCA. TAMANHO M I48 CM DE ALTURA

CIRCURFERENCIA TÓRAX 58 CM.

0.1

MACACÃO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO IOO% POLIETILENO COM

CAPUZ ACLOPADO E FECHAN4ENTO EM ZiPER. AJUSTE EM ELÁSTICO NA

BARRA E NAS MANGAS, COR BRANCA. I56 CM DE ALTURA

CICCURFERENCIA TÓRAX 62 CM.

UNI)
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assinatura do respettivo contrato.

6.4. A Contratada deverá substituir imediatamente os materiais que não estiverem em condições de usr'

vencidos ou deteriorados, sem qualquer ônus para o Municipio.

6.5. Custear todas as despesas decorrentes do fornecimento, arcando com todos os tributos. taxas e licença

Municipais, Estaduais e Federais, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, bem como toda

as despesas gerais, diretas ou indiretas.

6.6. Acatar e facilitar a ação de fiscalização do Município, cumprindo as exigências da SMAS.

6.7. Aceitar os métodos e processos de acompanhamento, verificação e controle adotados pelo Contratante.

6.8. Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, de seu estabelecimento até o local determinado pel,

Municipio, bem como pelo seu descarregamento.

6.9. Ressarcir todas as multas, indenizações ou despesas impostas ao Município por autoridade competent(

em decorrência do descumprimento do contrato, de lei ou regulamento aplicável à espécie, por paÍe d,

Contratada.

6.10. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos ou prejuízos a que vier causar ao Município ou ,

terceiros.

6.11. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas n,

certame.

7. DAFORMAE PRAZO DE PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos serão feitos por meio de Transferência Bancár'ia em nome da CONTRATADA, no praz,

de até 10 (dez) dias contados da certificação da Nota Fiscal e apresentação das cartidões negativas exigida

por Lei.

7 .2 O pagamento pelo fomecimenlo dos materiais será efetuado em até I 5 (quinze) dias, mediante

apresentação da Nota Fiscal correspondente. devendo estar devidamente atestada por servidor designado par'

a gestâo do contrato.

7.3 Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar sua adimplência com a seguridad,

social (CND), com o FGTS (CRF) e com a Justiça do Trabalho ceÍidão negativa (CNDT).

7.4 Neúum pagamento seni efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualqut

obrigação financeira que lhe for imposta em viúude de penalidade ou inadimplência contratual.

7.5 A critério da Administração poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesa

com multas, indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada.

7.6 O pagamento será através de ordem bancríria, mediante crédito aberto em conta corente em nome d

tutura CONTRATADA.

7.7 A Secretaria de Assistência Social não se responsabilizará pelos custos que a Licitante contratada realizir

N
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para alem do valor total contratado.

e. nl »oraçÃo oRçlvreNrÁnta
A despesa decorrente do presente contrato correrá por conta da dotação orçamentária.

e. FoRMALTZAÇÃO E CONTRATAÇÃO

Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas a contratação será regida pelo presente Termo tl,

Referência e Nota de Empeúo a ser contabilizada" de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei n.

8.666193,Lei n.' 4.320164 e Lei n.o 101/2000 - LRF.

Laranjal do Jari/AB 09 de Julho de 201{

LILIAMALWS DE PAULA
COORDENADORA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - SMAS

PORTARIA N' 129 I2O 17 - GAB/SMAS/PMLJ

M
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ÂNEXO I

MODETO DE PROPOSÍA COMERCIAT

Razão Social:
CNPJ:

Endereço:
Fone/Fax:
Nome do Representante Legal: RG e CPF

PROPOSTA DE PREçOS

Pregão Eletrônico SRP ns---------12020 - Registro de Preços

ITENS

UNIDADE PREçO ESTIMADO VAI.OR TOTAI ESTIMADO

VATOR TOTAT

1. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessental dias corridos, contado da data de abertura do

certâme, caso não seja indicado, será considerada de 60 (sêssenta) dias corridos.

2. Declaro que nos preços ora propostos e naqueles que por ventura vierem ã ser ofertados, por meio de lances,

estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis ao perfeito fornecimento dos produtos, tais

como: impostos, taxas, transporte, acomodação, sendo de nossa inteiÍa responsabilidade, ainda, os que por

venturâ venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

3, Declaro que estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação neleindicada.

4. O prazo máximo para entrega dos produtosserá de diâs, contados a partir da solicitação da Contratante

Cidade/UF,_de_de 2020.

N

ESPECTFTCAÇÃOITEM
QUANTIDADE

ESTIMADA

(carimbo e Assinatura do Representante lêtalda Emprêsâ)

--.1

ttr

5. O valor da proposta é de RS- nos termos acima.
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ANEXO l

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS N..J2O2O

Aos diasdomêsde . do ano de- o MUNICÍP|O DE LARANTAL DO JARI, Pessoa Jurídica de Direito
com

sede administrativa à n"- Centro, . neste ato
Público lnterno, inscÍito no CNPJ sob ne

representado pelo Prefeito Municipal Sr" doravante denominado simplesmente de ÓRGÃO

GEREÍ{CIADOR, resolve Registrar os Preços visando futuras aquisiçôes do objeto licitado através do PREGÃO

EtEÍRÔNlco N"J2o2GSRP, em face da clãssificâção das propostas apresentadas pelâ(s) empresa(s) abaixo

qualificada(s), denominada(s) simplesmente de FORNECEDORA(SI que assumem o compromisso de fornecimento, nas

condiçóes estabelecidâs nas cláusulas a seguir:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de.......

item(ns).......... do .......... Termo de Referênciâ, anexo ...... do edital de Pregão Eletrônico ne

integrânte desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

, especificado(s) no(s)

......../2o., que é parte

2.1. O preço registÍado, as especificações do obieto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas

na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fonecedoi (tozõo sociol, CN /MF, endereço, contotos,
representante)

Morco U nidade Quantidade Valor UnitárioItem Especificação

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Assistência Social.

3.2. Não há órgãos e entidades públicas pãrticipantes do registro de preços

4,1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,

desde que devidamente justificada a vantagem e respeitâdas, no que couber, as condições e âs regras estabelecidas na

Lei ne 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2013.

4.2. Câberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar

pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contrataçóes adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a

cinquenta por cento dos quantitâtivos dos itens do instrumento convocatório e registrados nâ ata de registro de

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

N

1. DO OBJETO

2. DOS E

___]--t
-r----- -----

DO G ER E N CIADOR E PARNC/PANTES

DA ATA DE REGISTRO
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4,4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitâtivo de cada item
registrado nã âta de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de
órBãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos rêlativos à cobrãnça do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autori2ação do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contrãtação solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciâdor autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo pâra efetivação
da contratação, respeitado o prâzo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não pa rticipa nte.

6.1. DA REVrSÃO DOS pREçOS REGTSTRADOS

6,1.1 Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços praticados
no mercado ou de fâto que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo âo estabelecido no Decreto n'7.892/13,
obedecendo ao seguinte:

el Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor comunicará e
solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o Íornecedor para negociar o
preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva alteração na Ata, caso ha.ia a
concordância da empresa. Frustrada a negociação, a empresa será liberada do compromisso assumido,
respeitados os contratos já firmados.

b) Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação convocará os
demais licitantes classificados para, nas mesmas condições, ofeÍecer igual oportunidãde de negociação, ou revogar a

Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Re8istro de Preços a revisão dos preços registrados, mediante
requerimento fundamentâdo, com apresentação de comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem
que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de
fatos supervenientes. A Ata de Registro de Preços sofrerá alteração caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante
poderá ser liberado do compromisso assumido.

6.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurâdos
pela Administração parâ os itens registrados.

6.1.4. As alteraçôes dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial do
Município.

6.2. DO CANCELAMENTO DOs pREçOS REGTSTRADOS

6.2.1. Os preços registrâdos na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a prévia deÍesa, nos
termos do Oecreto n" 7.892/13:

N
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DA VALIDADE DÀATA

5.1, A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 mêsês, â partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

6, DA REVISÃO E CANCEIâMEI{TO

6.1.3, Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurâdâ entre o valor originalmente constante da proposta do
licitânte e aquele vigente no mercâdo à época do registro.
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| - pela AdministÍação quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas na legislação

pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Re8istro de Preços;

b) o proponente que tenha seus preços registrados, injustiÍicadâmente, deixe de firmar contrato, não retirar a nota de

empenho de despesa ou aceitar outro instÍumento equivalente, decorrente do registro de preços;

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços, por qualquer dos motivos

elencados no Art. 78 e seus incisos da Lei n.e 8666/93;

d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite reduzir seus

preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

ll - pelo pÍoponente quê tênha seus preços retistrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir as exigências contidas no

procedimento que deu origem ao registro de preços;

b) comprovar a ocorrência de fâto supervêniente, caso Íortuito ou força maior, que comprometa a execução

contrâtual.

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços enseiará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado

nestâ ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos

órgãos participantes, caso no qualcaberá ao respectivo órgão participânte a aplicação da penalidade.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do

Decreto ne 7.89212073, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do

fornecedor.

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entre8a e recebimento do objeto, as obriSações da

Administração e do fornecedor registrado, penalidâdes e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no

Termo de Referência, ANExO Ao EDITAL.

paía firmeza e vâlidade do pactuado, a presente Atâ foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e

achada em ordem, vaiassinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Cidade/UF,-de-de 2020

Proponente

PREFEIÍURÂ MUNICIPAI. DE TARAN'AI. DOJARI
SÉCRETARIA MUI{IOPAI DE ADMINISTRAçÃO E PI.ANEJAMEÜTO. SEMAP

Cquipe de PÍegão

. DAS PEI{ALIDADIS

N

G§RAIS8. DA§
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PR€FEIÍURA MUNICIPAI- DE IÂRÂNJAL DO IÂRI
SEcRETARta MuNtctpat DE aDMtNtsrRÂçÃo € pt-aNgaMENTo- sEMAp

Equipe de Pregão

pREGÃo ELETRôNrco sRp N" o2sl2020 - pMU

ANEXO IV

MoDEto DE DEcTARÂçÃo DE ELÂBoRAçÂo TNDEpENDENTE DE pRoposrA

(ldentificação complete do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (ldentificação
completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
(completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
q ue:

(a) a proposta âprêsêntada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira indepêndente
{pelo Licitantê), e o conteúdo de proposta não foi, no todo ou em pârte, direta ou indiretamente, informedo,
discutido ou recebido de qualquer outro perticipântê potenciâl ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de epresentar a proposta elaborada para participar da (idêntificação da licitação) não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participantê potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer mêio ou por qualquêr pêssoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potenciâl ou de fato da (identificação dâ licitação) quanto a pârticipar ou não da referida licitaçâo;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou êm
parte, direta ou indiretamêntê, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (óÍgão licitante) antes da

abertura oficial das propostâs; ê

(0 que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

cidade/UF, _de de 2020.

(representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação compl€ta)

(dl que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação dâ licitação) não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamentê, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potênciel ou de fato da
(identiÍicação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

N
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PREF€ITURA MUNIcIPAL DE sÃo MIGUEL DOS CAMPOSPREFEITURA MUNICIPAL DE MA'OR IZIDORO

lvÉos DC LJcrraçÃo
PitGIo EtEnôI{tco N. a/2l,2GsâP

Tipoj Mênd Pr.ço . Obj.to: Àêaiíro óe prê@s p:ra ,qeieçà. ê úêdi.amentor e
.úreLr6 - D.ralfloíánoi 25 dê .8ostô d€ 2020, àt (Br30h! (horáío d. EresÍr2) . o Édíàl
.n@t']* diepo.iEl .o tit. hnp//úr.ora.brl, no po.t.l do mú.ÉlpÉ, a.rr6 dô s'r!
httpr://Úw.mjori.irto.o..l.t@.ô./rorl.rlicit (c-2,2/, e n. *d. do Muni.ipio, íu.dà
m êndêGço Pr.ç: Lêopoldo Aó.r.1, í.r cetÍo, caP 57.580{@, MôioÍ rridm/AL. d
dl$ ftê6, É lbr.nô dar @ à. 12 horar (nora.io l*.1). en drát ú(.it, . arda podêá §
onddo ,rda.nte ,ôlkit çlo ovtrda ao sall cplôja"do6áteh.tmait..om.

Pilclo íEarol{rco N' r/2oacin,

Ípo: Mênor PÍéço ' Objeto: ieSií.o de prêç6 párà .qqirrçào d. 8ên.r6 aliôênnc!ôr
.omplênentàr dâ ô€rêndâ .r.ora. oâta/Hdário: 15 dê â8sto d. 2020, às 14:00hs
(horá.io d! B..rnh) o Edlt.l ...onÍâiê disponlÉl f,o inê htp://bn..oG.b/, nó port.t
do municíÍro, ãtráwr do iite ht$sr//*w.mãjo zido.o.àl.Sov.b./ponôl/tidiacc-2 r, e
n. r.dê do Muni.ípD, itu.da m êndê.êço P.âÉ t.opotdo Am.r.r, úo Ceí§o, CÊp
57 58G0o0, Me,r,. Itidôro/Al cn dias ülit @ hdàno dàr m àr 12 hdat {hftrno l@l),
.m dlas útêis, . .lndi, pod.rá *r obrjdo nêdiânG toti.iração .núôdâ e côait
cphjila.lonelOhotroil.com.
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p.ef,eta

PR€ÊEIÍURA MUNICIPAT DÉ MARECHAL DEOOORO

Avl'ô DE u(ÍÍ CIo
riaclo lttTiô{tco ir 5tl2o20

ohiêto (ontet c. d. .mpre paíà fô.nem.nto dê r.lór'ô dr Do^ro
blometnco pôra (únol. d. ,4lnro de lrêquên.., (oó 

'n!t.,àCo 
. o t6ríeomento dê

.quipah..to, eftv.r., boi,n. témi.a, tr.ina@nto ê súrôn. té..icô, dsrinô.16 aqÍ.tàrià dê eód. do mun!(lpjo d. Mãr*ôal Dêôdoío. UÂsGr 9a2793 pref. Mun Oê
Mer.châl D.odó6, dpo: M6or pÍ.çô por loi., -ri rê.llado dt.: 24loa/2om, às rc:m
(norá,É l*.0 .o tjirm. .6prsá. Oú'd.s .r.àús do em.
cprtu.êô.ldddoroehotm.ll @h.

Màrfthãl Oedorc. lI d. 4610 d. ,0r0.
.ucÀs \,tNto.Js 

^was 
stlvÁ

preSoeúo

PREFEITURA MUNICIPAI- OE OURO BRÁNCO

^vrso 
oÉ uoÍÁfro

roM o oE PRE{O6 r ,2020

ÍDo: ié6ica e PÉçô oàjdo: Corr..ração de eôr..ià êsp.o.lrrada na €tabo.ação dê
prc,etc de .rquitêtu6. demôii p.ol.l6 conpl!tu.t.rê . prcj.to! dê in§raiaçó.e com
vret.3 â posibúitâr . êreoÉo .,ê ob..t cm tí! edú..úna't de 

'nrê.€$ê 
do Mu.rcipio

de o!tu 3ôGo a..o.i . o.t./Hdêrio: rs de s€rhbío d. 2020 at 1o:oohs l.hz no.es
) - L@l: sed. d. P.í.rtuÊ l6lirada ía rua (son€i LEêÉ, .r 7a4 - Lui! Gonzâla d€
catuôlho, ourc BÉtuo /at. caP 57 525-&0 Ediiêr e hto.maçõét. No Fdereço aci6à,
de 08:00 àt ú:m hqa3 êô diát uteB, o! medranrê eriíràção €nvÉdâ ao êorrr
.pl.ou.obôtuoeatuil..oh

alLÍoN f Áar'tclsco GoMEs
Pr€stdeí:e dâ Comtirto

PREFÊITURA MUNICIPÁL OE RIO LARGO

Avtso oa toÍ çlo
,raclo .lattôúco f,! I.noto

PfiOCESSO: 073oi1o/2o2o . TIPO: MÉNOR PREçO PoR LoIt. . Obi.to: FeÍií@ dê pr.çot
e.r. *múl e Íúw. àquÉ'çao d. (n M.renda pi.. útr.rbú'ção à6 .lunG da R..h
Muni.'p.l .le ÉBie rro Múnklpio & iio t rgolaL
o.t d. ft:liÉCo: 19 d! .8osto rr. 2020 às 09:00 h, horá.io de 8.arllia.
oBponibilidad. end.eao el.t.ônao *Iw.cmpràírEt.ad.b. LrÂSG-982853.
rod.e âs .€íeénciar de l.mgo obêdêcêrâo eo horário d,. lí.eiti./Ot.
híod.çô.s: licirãriol.r8oo8narl con.

PÂMEIÀ COIiEIA
Cmisslo Perman.nt de U.itaçâo

PREFETTURA MUNtctpAr- oE sÃo BRÁs

ErÍr rt) DE cot{tt Ío

co'{IRÁIO Xo ÂnP/0r.27.0m1.7or0 . óRGÃO GEit CrÂDOn pf,EtElrURÁ Ot CÁNÂp,/Áf
óicÃo Âo€nExÍt Murrdão oE s,Ào BRÁs, ÂnÁvt\ oo FuNoo MlJNtctp r Dr
Éouc aÀo, cirPJ tr 10.965 100/(m1.13.
OUflO loftdm6to d. b. lroêórE. .du@@n.4 d.í'n.dor . àt.íd! o pÉGràm de
.çõ.r arflcul.d.t ê. atêndlh.álo . mãiut.nção d. *(ct... Múh(rpÉl d€ Edud{.ào 

^árep..íkàçóêr rLrem'n..,.r .. r(í.Éô m moddd.d. PiÉcÃO ÉLÊÍnôN,co ní 2312019
sRP, r.ãlir.do pelo Duni.íp'o tl. C.â.prlÀj CONIXAIANII/ÀDÉqEtIÉ: o MtlNtCtPtO DF

sÁo BRÁ5, ôrr.vét do FUNoO MUNTCTPÀI Dr LDIJA(ÀO, CNPJ nr 30.965.100/000I rJ:
CÔNTRÂTÂoA] ME6ÂtlC ElRaLl, Cl{Fr: 17.746.313/0@1'96; FONTE 0E RÉCUflsOs: UOr 15

Fundo d. Ed!6ção 8aia.à Él.6.nro d. Dcrp!.ár 20OS . Môíot. das Atiüdâdê! dã
serebrta Muo dê Edlciç,oi 4D2 FUNDEB/Ensi.o Fundam.^tal40r(; ClÃs. E.onôôro:
33.90.19.00 Out ot 5.iúç6 d. Iêrt.ird ' Pê5s rúrblc.: Édre d. REUTG.
P.ópriorcoNêni6, v^tOi Oo cotlnÂTo: RS 1003.!20.00 lxlh óathto, Eôt mn.
trd..roi ! vintê réis); 0ÂTÂ 0O COTTR^TO: 11 ar .8cto d. 2020 Vt6aNOÂ: O pÉro
dê .rau(ão do pr.ste dt.âro á rL 12 (dôuêl da darâ d. sú.
árimruÉj OÂrÁ 0E ASSI'{ÂÍURA: lvoa/ro2o.

PREFE|TURA MUNrcrpAr DE sÂo tutz Do eutÍUNDE

^vrso 
D€ ucrÍ çIopiaclo atttiô aco í{! 2v2oro - uA56.9!2!69

oal€Tor R.si5tro de ?rêç6 p.rô AqurgçÃo o€ aPrt, .om os b.Éfi.ior di
ÉXCIUISIVIDADÉ PAR Ma, EPP, rlpo Mênor P.êço Glôbãr pôr tiem. Abertú.ar 19 dê
a86to dê 2020 .s O8hooh. L6.r: Salô dê iêuniôli dâ Cofri$ão Perman..re dê
Lklt.ç,o- FuxoAMÉNIÁçÀO LEG^L: D€<rêro Éêdêêr to.Ozall9. r.i rêd€rât n' 13-979 a
r0.5!0/ol, rubridiróa p.l. t ' 3.666/93 ê rur .h.ôçôA, LC 12312006 G 1a72014
orsPoNrB[rDADt Do aorIÀr a NFoâM çõr5: combiao p.m.nenr. ó. u.it Éo, nà
Pr.ç. €meír Go6êt M.r.nnlo, n. 55, Cenr.o, S:o lllt do Qutunóe dás o3:ff1 à3
12:0O horã5. EnrlreÍo el.!rón@ eolursrlôqutuítL..1.lo!.bíj a.m.'l: callloêrmaii..ooj
coMPf,ÀsNEI .ú.v6 d. UA5G: 9ô2869-

Sao tuiz do Ouitunde/Al, ll d. asoíó de 2Dl0
ÂNA CLÂlJDlÂ DÂ CONCÉiCÁO ROOR|GU€S

Sêcrêtária Mú^icioal de Ae3ktanc'a Sociá!

Íipor Menor Pêço - Oôieto: R.8iíro d. prêç6 paô .quisiç& dê @i.ul6 tipo àôburâturà
- oát.Âoíári.l 2s .L àxoito d. 2020 à5 09:30tu lmw horas . rnnr, h'.uro§ noráno dê
s.r5ili.) - O edital ê..oÂtÉ* orspoôÉl nó sir. hro://gw bGors.br,
htF,//w*lahiSeldoúnrotil,gov.b., nâ *<,ê d. cPL, shÉc. .à Áv. DeF Dn t
Id6, ín, EàÍo Gêóko s.mp.rq das @ àr 14 ho..3 ú ó'á3 !t€6, ê Íêdràntê
sri.lr.çào êBif,r. e e'm.il ri.n@m.@8r,ail<oí

avlso Dt uctraçIo
Pit6lo tútiôitao . l4l2o2FsÀP

2r Chamada

DITLYANE SUELLÉN 5OU?A LINs

Tlpo: Mêmr Pr.çô Oq.lo R.Slsrro de p.eços pârâ p.Qrbrão d. +Mços connnuádd dê
LÉçãô d. Veí.llor para o Trantponê aaolaÍ pá.à àt.nóêÍ . .j.m.nd. do! àllmr aE
dÊm ntu l sup.À.Í d .úr$r r«nic en oúlrar cidadé . Dàr.ftoráío: 25 d. as6to
dê 2020 àt og:lohr (ndê hd.! € rrintà ninutG - hôrário d. lrôsihãl - O edit3t ercnrà
e dBponiÉl ío sitê hnr://www bn..dg br, http.//wlÚ.eôó'au.rdo.rahror..l.8oy.bí, .ô
3.dr dã cPt, iituâd. n. av. 0.p. oinêy Íoc, s/ô. a.rro G.r.ldo s.ôpâio, d& 0a àt 14
horás.ô di§ &.is, . m.dr.,rl. slkrlâção .nviádà áo .Dir lk'raca6h(@rmàil.@m

AMÁNDÂ 9ILVA SÀNIO5
PreAoÊrà

EsraDo Do ÂMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAT DE ITAUBAI-

Âvr,o o€ HoMoro6Àaão E Âoiuolc clo
PiacÀo rLfrnôÍu(o sftP t{. t/2020

O MmicioÕ dê ll.lbàl ôlraeét da P.êíe'tuÍ, Muni.'pêl dê háubá|, l,.vá &
conhcih..ito dos irtd.sdos qo. AoJUDICÀ E hOMOLOGÀ o cêrràm. lEnàiÍE:
koaÉso Ádmi.ilt6rivo .' 100a 0512/2020 PMlj levaao. êleto âr.àvêi dô PEAào
€l.trô.r@ snP nr 0v2020, d.3inno à.qúaraÉo dê tmprêr. êlpe.rir,rôdi paÍa REgistri
d. P..ços p.r. {6ru.i Cónrr.àç5o dê êfrprêÇ 6r.íàlE!{b io folneciôêôro dê
úâlêíal e,éÍ!co p.É m&uleoçao dà iluôrnação públic. dâ .o(â Íurâl e urbànà do
MunlciÍno dê rtâubal, .ontorn€ Bp.clflcâçôêr té..kas . qúãnt'tattas eíàbelecdos no
Iêmô d. iêt€rénci., A@ro I dêrl. Edtal, bem .on1o o lúlgaruíro eÍer!âd!' pêiô
Prêa@tra Lqena aranklin f Pica.ço, Âdjodiondo e o G€ttor HomoloaandÕ ô obj€to
lkrLdo a êmp€e ÉE doÕ.m *u íe+€.trvo Lú. e vâloí roràh( R GOÊ9CNPr .r
07.9,16 @2/o0o1-17. LoIÊ I;v.loÍ d. P.opoÍã n§312.'r99,27(t...c.rot. tinr. e do6 óil
e quãtí@nlo5 e n.)6t. . novê Êait e vinte *tê .ertav6l

Prêroêtra

Avllo or LrcrÍaçÂo
PiEGÀo auriôMco r 69/2o2GsRP

[ô 11 d. a8úro dê Io20.
ÉiltvÂL.oo aAtlt tRo MÁch^o(,

rra!àál ÁP, lu de totlo d. 2020
JosÉ sERÁrlM PtcÁtrço f[Ho

píelelro

PREFEIÍURA MUNICIPÂt DE LARAN'AL OO JAÂI

Avrto ot uarrÂçÂo
,iE6lo ElEltôl{t@ , ,sno2o

Piocasso ilr 2r8.037/202&sMAs/PMU
Otlêro' REgi$ro dê PreÍ6 p.r. luturà ê .v.nrúãl aqu6l,ao dê lQtrrPÂüEÍrOS DL
PnoI€çÀo r[DlvrDl.,ÂL . aPl p6rô .rehder àt r4essrdôd6 óá s.«{.,ia Mliicip.r rio

^$iíéftia 
sGÉL & rddo @m I ê39ê.ifi.ãçôês € quàôr'ãàdes, co.lc.n€ d6Íino m

Ane I do tdit l. Arolhimêíto dat p.o9onõ: no ..drreço etêÍonÉô ffi.li.iraces
e..oh.br, à pirti. da lublioç& árê .e 08tt00mii do dr. 24103/2020. Áb€dln dli
Proro3tàs: oahoomn. dE 2al@'/2O2O: rnicio dà rêstão d. lan.r, !ÉnOon'n ,jo {.
7al0a1707o, tirário dê 8rôiill, Obtenção dô ldiral .o sn!(.eço eleÍónrco:
lw,licltô@*.com.br. Lr.úrçào nr a8431, inlornrãçô.:r p{lo ê.r,ri:

PREFEITURA MUNIcIPAL DE MACAPÁ

:xrRÂro Dt aollÍf,ÀÍo í{e 5tl2020.s€MoB

COnCOiRÉl{OÁ lla Ctr6/2019 cPr,/caÇ5tGo/PMM, d.@rÉnre dâ ATA Da RtGrínO 0a
PntçOS l{' oOs/2ozGSEMO8/ttrM. OgiEÍO: .ontÉraçIo d. pr8râdor d. rêpiçc pàr.
êeut,o .lê p&rm eÇ,o .o! b.nÍot íen.3cs ê n@o hoíronte, p.í. árêndihenio e
Co$alo .le Àêpar* n' a9.437 / 2019 / Moi / CAlxA, .el.hr.do e.tn o tsratu 30
Àm.pá, por inlêmédio dà s.crárnâ dê E tado d. De*nvolvrhênro dâr cidà.]êr . o
Muniopio dê Mô.aÉ, poi lnr..rédlo d. sê.rétaÍiá Mundpal d. Ob..5 ê r.fraêsríutuíà
{.b.na do Mu.iÔprod. Ma.apa, q!ê eêrá p6Éno n.r.ond'çóês 6tâb.l..idàs.o P.oj.to
Aliro ê dêmai! delr..nror ré.nrco! que * enco^tÍàô .reÉ3 àô r.ttrumêntÕ
conEarório d. enrú. quê de! oâaeô â êstê ÂrÍumêúro cônÍàtu.r vrtén.,a:,1. 12

lídê) re*1 J .ônr.r. pan'. d. .t tô dâ sua einâtur.- E,nÉr& l. M TERRÁP|EI!^GEM
t CONtanuçâO [TDA, CI{pJ 24.9í6.:,s2lo(lotoo. o !.1ô, torâ' dà .o.Íraàção é dê
RS6.52&006,s1 í5êh milhô6, qunnótor ê vinte e orro mii, *B ,..rs . .inqE.r. . dm
c.nr.w, 006çã0 o.aãr@rá.i.: Àlore de Erpênho n! eo600a/2o2o ê @J,12c20 -
kolratu d. Í6barhor 15.451 @18 1011.0000 trêm.lo de Dêep€e: a.4.9o.sl.9l
Fonrê: 02.10 e O1.Ol . RtruÁo trtãduàl / 1sôuío - tichi: 1325 ê 1415.

lttiato ot dnati Ío r g2lro2GsrMoB

coNcoRifiioÀ Nr 004/20r9-ctVccVsE6ov/PMM, decorenr. da aI^ Da RtGrsTÂo Dt
PnlçOs N' 005/202GSEMO8/PMM, OôrtTOr coí$atôçào dé prestádo. de sr,çcs paÍ.
ê4.uçãô d. pivim4t.(ào .c bôir.6 l.Guinho, cenvo e tr.m kúâ odilardo silvâi, pàra
.tádimnto e contElo d! R.r.i* n' 89Á437 l2olglttoq/a^tx . .êlêb..do ênrê ô
Érridõ do AfrÉ, po. l êrnadlo d, S.cr.r..t d. trtãdo & o&.vdúmenr! das Cdádee
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PREFEITURA MUNICIPAT DE LARÂNTAL DO]ÂRI

AV|SO DE LICITAçÂO
PREGÃO ELETRÔNICO Tf 025/2020
pRocEsso irc 2r8.03/202GsMAs /PMU

Obieto: Regastro de Preços pãíâ futura e evenlual aquisição d€

EQUIPAMENTOS O[ PROTEçÂO INDIVIOUAL ' EPI pala âtendeT às

necessidades da Secretôriâ Municipâl de Assistência Social, de acordo com
as especificações e quântidades, conforme descrito no Anexo ldo Edital

arolhimênto das propostas: no enderêço eletrônaco w1 /w.licitacoes .

e..om.br, a partir da publicâçào âté as 08h00min do dia 24IOA/2O2O.

Abertura das Propostásr mhooman, did 24lOA/2O2c], lnitio da sêssão dê

lances: Oghoomin do dia 2410A12020, hoíáíio dê BíasÍlia. obtenção do
Editel: no end€reço eletrônico: www.licitecoes-e.com.br. Licitação np

829431, lnformações pelo ê mêil: copl.pmli@holmail.com

Larânjaldolari/Ae 12 de agosto de 2020

ENIVÂLDO EALIEIRO MACHADO

Píegoeiío

EXPEDIENTE: O Diário Oíicialpoderá serêncontÍado na sâla d ê Administraçào
e planêjatnento ds Prêfeitüíâ de Lârânjãldo Jari -Ap. REiIESSAS OE MAÍÉRIA:
Âs mâtérjas a se.em publlcadas no Oiário OÍicial do Municipio, somêítê sê.áo
aceatás sê aprcsenladas das s€guintes quesitos; das medidãs: 8 c,n dê lâ.gu.â
pâra 2 colunas, 17 cm de largura parâ 1 coluna no caso de balanços. tâbelas ê
quâdíos; dos prazos: Para §eíêm publicada§ as matêrlas, as mê§ma tsrão quê
seí êntrêgues até as I 3:30h .lo dia anterio. da datâ de publicaçàoi do âcesso áo
Oiário: v6cê pôdêrá âdquiíir um êr€mplaÍ do Oiário Oíicial, na pagina no sitê:
ww9.lâranjâldorâía.ap.gov.br ou atravásdê documento munidos da data e

númêro do Diárioquo dêseiâ. RECLAMAÇÔES: Dêveráo sê. dirig idss, por
êscrito, âo Gabinetê do Secr€târio .lê Administraçâo e Planejamento
até I (oito) dias aús a publicação.
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NOEM C: +55 1ô 98230 3384 C: +55'16 98217 6015
rúem@noemíÍEdicâl.com. br

ww!v. noemÍnedical-com.br

Rua Alííedo Lopes 1717 - Jardim Mâca

MEDIC/\L

Sáo Carlos. 08 de Setembro de 2020

PROPOSTA

A empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS

MEDICOS-HOSPITALARES LTDA., estabelecida na (endereço completo, telefone,

fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob no 32.7 37 .27910001-87,

inscrição estadual N': 637.471.990. 1 10, inscrição municipal N': 78398, com sede na

Rua Alfredo Lopes 1717, Sala D-58, Jardim macarengo, CEP: 13560-460, São carlos

- SP neste ato representada por Felipe Jaime de Pina, Diretor técnico, RG 4925117,

CPF 037.í67.8í 1-00, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços do

processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO N" O25I2O2O - CPL/SEMAP

1

Luva de procedimento

não estéril, forma

ambidestra, em látex

íntegro e uniforme, com

marca e n' de lote no

punho, lubrificada com

pó bioabsorvível,

tamanho p, m g, caixa

com 100 unidades.

Máscara três camadas -

50 unidades

150 DESCARPACK RS 50,00 RS 7.500,00

NOEM

MEDICAL
2

4
VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL
UNIDADEESPECIFICAÇÂOITE

500 R$,14.15 R§ 22.075,00

13560 - 460 - São Carlos - SP -

LOTE 1

MARCA



NOEM C: +55 16 98230 3384 C: +55 16 982'17 60'15
noem@noemmedic€l com br

w\ /w. noêmmedical.com_br

Ruâ Alfredo Lopes, 1717 - Jardim l\4acare
13560 - 460 - Sào Carlos - SP - I

MEDICAL

3

Macacão de proteção

confeccionado 100%

polietileno com capuz

aclopado e fechamento

em zíper. ajuste em

elástico na bana e nas

mangas, cor branca.

Tamanho m 148 cm de

altu ra circurferencia tórax

58 cm.

Macacão de proteção

conÍeccionado 1000/o

polietileno com caprtz

aclopado e fechamento

em zíper, ajuste em

elástico na bana e nas

mangas, cor branca. 156

cm de altura

ciccurferencia tórax 62

cm.

Valor total R$ 29.995,95

'10
NOEM

MEDICAL
R$ 28,09 R$ 280,90

R$ 28,01 R$ 140,0554
NOEM

MEDICAL
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INC)EM
Rua AlfÍedo Lopes, '1717 - Jardím Macâre

13560 - 460 - São Carlos - SP -
C: +55 16 98230 3384 C: +55 16 98217 6015

noem@noemmedical.com.ú
!r'tfi/. noemrnedical.com.brMEDICAL

DECLARO gue os preços propostos acima, contemplam todos os tributos, taxas,
impostos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas, diretas e
indiretas, que incidam ou venham a incidir, sobre o fornecimento relativo aos materiais
e que influenciem na formaÉo dos preços desta Proposta Financeira

Condiçôes de Pagamento. 30 dias após a entrega

Declaro estar ciente e de acordo com as especiÍicações contidas no anexo I e as

normas do edital.

DAOOS BANCARIOS PARA FINS DE PAGAMENTO:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 6509-9

Conta corrente: 30085-3

Banco: ltaú

Agência:0049

Conta corrente: 50851 -8

FELIPE JAIME DE

PINA:03716781 1 00

Assinado de íorma digital por FELIPE

JAIME DE PINA:03716781 100
Dados: 2020.09.08 I l:49:30 -03'00'

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS.

HOSPITALARES LTDA. CNP J. 32,7 37,27 9IOOO1 -87

FELIPE JAIME DE PINA. CPF: 037.'167.8'l 1-00

DIRETOR TECNICO

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos.
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Ê.R. JUNDNI , 72

,NSTRUTENIO PARTICULAR OE CONSNTUrcÁO DE SOCTEDADE UIüITADA
CONTRATO SOCIAL

NOEM MEDICAL I'iiPORTACÂO E EXPORTACÃO DE PRODUTO§ ÉDICO.
HOSP'TALAR LTDA.

Pelo presenlo instrumento paÍlicular e na melhor íorma de diÍeito, abaixo
assinados o Sr. AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA, maior, brasileiro,
solleiro, engenheiro, nascido em 18/08/1988 porlador da Gdula de ldentidade
RG N.0 MG - 12.279.020 - SSP-MG expedida em 1310712018 inscrito no CPF N.o
067.739.686-40, rêsidente e domiciliado à Rua Episcopat, N. 2792 Apto 94,
CentÍo, CEP: 13560-049 São Carlos- SP, e o Sr. FELIPE JAIME DE PINA, mâior,
brasifeiro. solteiÍo, engenheiro, nascido em 271O411992, portador da Cédula de
ldentidade RG N.o 4.925.117 - OGPC - GO êxpedida em 1ü1012O18 inscrito no
CPF N.o 037.167.811-00, residente e domiciliado à Rua ProÍêssor H êíio Palo,292
- Portal do Sol, CEP: 13569-5í7 São Carlos- SP, por este ê nâ melhor íoÍma de
dirêito, têm entÍe si juslo e contratado constituiÍ uma Sociedade Limilada, que se
Íegerá pelo que está contido nas cláusulas a seguir:

CAPíTULO I
Da dênominaçâo, objêto, sede e prazo de duração

PRlilElRA - A sociedadê girará sob a denominaÇ5o sociat de NOEM MEDTCAL
TMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO OE PROOUTOS MÉDICGHOSP|TALAR LTDA.

SEGUNDA - O obieto da sociedade seíá a exploÍâçâo do Íaíno d€ comércio,
imporlação e exporlação de produtos médico-hospitalâr, aÍtigos da prótes€ e
ortopedia, odontológico e opto-eletÍônico.

ÍERCEIRA - A sociadade teÉ sua sede na cidade de Sâo CaÍtos - SP, à Rua
AlÍÍedo Lopes, No 1717. Sala D-58 - Baino Jardim Macârengo, CEP: 13560-460,
São Carlos - SP., e terá durâgào por tempo indeterminado.

§ Unico - Observada as disposiçôeô da legislação aplicávê|, a sociedad€ podeÍá
abrir filiais, sucuÍsais, agências e êscÍilóÍios em qualquer paÍte do têaitóÍio
nacionâ|. a critário dos sóciôs.

CAPiTULO II
Do Capital e das Quolas

QUARTA - O capitâl social, de R$ í00.0@,00 (Cem mil Reais), consütuldo de
100.000 (Cem mil) quotas do vâlor nominal de R$ 1,00 (Um Rêal) cada uma, é
subscrito € integralizado pelos sócios, dâ seguinlê Íorma:
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a) O sócio AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA subscÍBve 50.000
(Cinquenta Mil) quotas no valor total d€ RS 50.0@.00 (Cinquentia Mil Reais) I as
integraliza ôm mooda conênte do palsl

b) O sôcio FELIPE JAIME DE PINA subscÍevo 50.000 (Cinquênte Mil) quotas no
valor total dê RS 50.000,00 (Cinquenta Mil ReaÍs) e as inlêgÍeliza em moêda
coÍrenle do pals;

§ 10 - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valoÍ de suas quotas, haja
visto a total integralização do Capital Social, conforme artigo 1.052 da Lêi
10.406'/2002.
§ 2' - A nonhum sócio é permiüdo vsndeÍ, ceder ou transÍeriÍ e alisnar sob
qualquer tltulo, as quotas do capital que possuiÍ na sociedade som o
consentimento expres6o por cârta registrada dos demais sócios, os quais teÍão
sempre preÍêrência na sua aquisiçáo.
§ 3' - A cessão total ou parcial de quota, sêm â correspond€nts modificâÉo do
conlÍalo social com o consentimento dos demais sôcios, não lerá eÍicácia quanto
aesteseàsociedade.

QUlt{TA - O sócio participa dos lucÍos c peÍdas na proporção das respeclivas
quotas.
§ Único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucÍos ê dâs quântias retiradas,
a gualguer lÍtulo, mesmo aquêlas autoÍizadas no contralo, quando tais lucros ou
quantia se distribulrêm com preiu,zo do cepital.

CAPIÍULO m
Da AdminlstÍação

SEXTA - A ádministraÉo da sociedadê será êxercida isoladamente pelos sôcios
AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA ê FELIPE JAIME DÊ PINA.

§ 10 ' Ê vedadô âos âdministrâdores fazer uso da li,ma na prestaÉo dê garantia,
Íiânça, aval ou qualqueÍ outro tltulo de fâvoÍ, êm negócios ostranhos ao obroto
social.
§ 2" - É vedado aos sócios e aos procuradores, e aos administradores, o uso da
sociêdâde e da sua denominâção em negócios alheios aos fins sociâis como;
abono, aceite, aval, endosso, e outIos compromissos êm nom€ da soôiêdede, êm
beneÍicio póprio, dos sócios ou de t€rceiros, em prejuizo da sociedade.
§ 3o - O sôcio e/ou procurador que não acatar as restÍições contidas no paÍágÍaÍo
anlerioí, Íicará individualmêntê responsávsl pelo pagamsnto do compromisso
assumido em nome da sociedadê, sem prsiulzo das sançôês cablveis
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§ 40 - Os administradores Íespondem solidariamente peÍante a sociedade e os
têrcêiros prerudicados, por culpa no desempenho de suas funÉes.
§ 50 - Os sócios podem conEtituir pÍocurâdores com poder€s específicos para
representá-los na sociêdade, para administrar e/ou dêfêndêÍ a prática dê âtos
necessários à cônsêcução dos objelivos sociais, na defesa dos b€ns ê no
interesss dâ sociedâds.
§ 60 - Os sócios quê paÍticipaÍem ativamente na adminastração da socüsdade,
fâÍão ius a uma retirada mensal, a titulo de pró labore, com o valor a ser fixado
pelos sócios cu.ia importância será contabilizâdâ como dêspesa d€ administração,
de acordo com a legislação própíis.
§ 70 A sociedade não terá conselho Íiscal.

SÉTltlA - Nos quatro primeiros meses seguintes ao téÍmino de cada exercicio
social, as administradorâs são obíigadas a prestar as sócias contas justmcadas
de sua administraÉo, aprêsentandc.lhes o inventário, bem como o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.

CAPiTULO IV
Das Reuniôes

OTTAVA - Os sócios reunir-se-ão s6mprê quê for necessário, mediente
convocação da sócia maioritária ou pelas sócias minoritárias cujas quotas Íormem
pelo mênos um quinto do capital social, e suas rêsoluções ou deciôô€s constarão
no livro de ?tas dê Reuniõas da Dketoria'. Para daliberação válida, será
necessária a presença da maioria soci€láÍia e o "quorum' para decisão seÉ a
maioria simples. No caso de empats, o sócio majoritário terá o dir€ito do segundo
voto de desompale. Esta sociêdade adota os procedimeotos de dispensa das
publicaçôês dê Editais pãía convocação dâs Reuniões da Sociedade, sendo que
todos os sócio praíerem declarar por eecrito que estão cientes do local, data, horâ
e ordem do dia @n.1 .072 parag. 2"-NCC).

CAPiTULO V
Das Dêllb.raçõâs dos Sócioa

NONA- Oependem da delibêÍaÉo dos sócios, alêm de outras matéíias indicadas
na lei ou no @ntÍato:
a) aprovaÉo das contas de administraçáo;
b

d
e

a designaÇão dos administÍadofes, quando feite em ato separado:
a destituigão dos administradores;
o modo de suâ remuneraÉo, quândo não ostabêlecido no côntÍeto;
a modificâÉo do contÍâto social:

Í) a incoÍporeção, e íusão e a dissoluÉo da sociedade, ou a cessação do eslado
de liquidação;
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g) a nomeaÉo ê d€stituição dos liquidente§ e o iulgâmênto das sues contias;
h) o pedido de concordata.

DÉcl[A
§ 1o - As delibêraçÕes dos sócios serão tomadâs:

l) - pelos votos corespondentes, no minimo, a três quaÍlos do c€Pital social,
nos casos previslos nas letÍas'e" e .r;

tl) - pelos votos «)rÍespondentes a mais de metade do capital social, nos
casos prêvislos nas lêtras 'b', 'c". 'd" e "h':

lll)- Pêla mabria dos presentes, nos demais casos previstos no @ntralo ou
na lei.

§ ? - As deliberaÉes dos sócios serão tomadas por maioria de votos, contados
segundo o valor ds quota de cada um.
§ 30 - As ddibera@s tomadas de conformidade com o píesênl€ @ntÍeto s ao
amparo da lei vinculam todos os sócios, ainds que ausêntes ou dissidêntes.

CAP|TULO VI
Retlrada, Mortê, ou Erclusão de Sócio

DÉC|IüA PRIíUEIRA - Câbe ao sóclo que deseiaÍ cader suas quotas ou rêlirar-se
da sociedade comunicaÍ âos domais, por êscrito, com prazo minimo ds 60
(sessênta) dias, gaÍantindo aos sôcios rêmânêsc€nlês o direito de preíerência na
aquisição das mesmas.
§ único: Se nênhum dos sócios usar do diíêilo de preÍerência no prazo máximo de
60 (sessenta) dias após o Íecebimento do aviso ds quê trelâ êste ârtigo, tom o
sócio cedente a libeÍdade de trânsÍeÍir a sua quota a tercêiro.

DÉCIMA SÊGUNDA - O Íalecimento de qualqueÍ dos quotistas não díssotverá a
sociedado, que poderá continuâr com os herd€iros do d€ cujus, salvo sê os sócios
rêmanescentes optarem pela dissoluçâo da mesma.
§ 10 Ató que se ultime no processo de inventário, a partilha dos bens deixados
pelo de cujus incumbirá ao invêntariante, para lodos os eíeitos legais, a
representaÉo ativa e passiva dos interessados perântê a sociedadê.
§ 20 Os herdeiros, através de seu inv€ntaÍiante ou representanl€ l€gal, podeíão
retirar-se da sociedade.

OÉClilA TERCEIRA - Pode o sôcio ser excluido quândo a maiorid dos sócios,
repres€ntândo mais da metadê do capital sôcial, êntendeÍ que um ou mais sócbs
estão pondo em risco a continuidade da empresa, em viÍtude de atos graves e
que conÍigurêm iustâ causa.
§ 1o - A exclusáo soÍnente poderá s8r delerminada em rounião espêcialmonte
convocada paÍa estê Íim, ciente o adrsado êm tempo hábil para permitiÍ s€u
comparêcimonto e o exercicio do direito de d€í6sa.
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§ 20 - Sêrá tambêm de pleno diÍeilo excluído da sociedade o sôcio dêclarado
falido, ou aquele cuia quota tênha sido liquidada para o pagamonto de credor
particular do sócio.
§ 30 No caso de retirada, morle ou exclusão de sócios ou dissoluçâo da
soci€dade, o valoÍ das quotas, consideÍãda pelo montantê eÍêtivâmentê rêallzado,
liquidar-se-á com bese na situâção patrimoniel de sociedadê, veriÍicada em
bãlânço especialmente levantado â datâ dâ resoluçáo, e seus haverês lha sêrâo
pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mênsais e sucessivas, vencendo a primeira
30 (tÍinta) dias após a apuraÉo do valor.
§ 40 - Podem os sócios remanescentes suprir o valor da quota.

DÉCIMA QUÂRTA - A rotirada, êxdusão ou morte do sócio não o exime, ou a
sêus herdeiros, das responsâbilidades p€las obrigaçÕss sociais anteriores, até
dois anos dêpois de averbada a rêsoluÉo da sociêdade.

CAPiTULO VII
Oo ExsrcÍcio Social

DÉCIMA QUINTA - O exercicio social coincidirá com o ano ciü|.
§ lo - Anuâlmênte, em 31 de dezembro, seÍá levantado o balanço gêral da
sociêdade, dos lucÍos llquidos ou prejuÍzos do exerclcio, Í€itas es nec€ssáÍias
amoílizaçõgs ê previsões. O saldo porventura existente têrá o d€sllno que os
sócios houverem por bêm detorminaf
§ 20 - A reunião dos sôcios parâ:
a) tomar as conlBs dos administÍadores ê deliberar sobrê o balanço patrimonial e
o de resultado ecmômico;
b) designar administradores, quando for o caso;
c) tratar de qualqueÍ outro assunto constante da oÍdem do dia.
§ 30 - Dâ volagão da8 contas ê balanço não podêrão Íazêr paÍt6 os
administradoÍês.

CAPITULO VIII
DispoBlç&s Fínai3

DÉClilA SEXTA - Os adminislradoí6s declaram, sob as pênâs da loi, dê que não
estão impodidos de ox8rcer a adminislraÉo ds sociedade, poÍ lei especial, ou €m
virtude de condenação criminâ|, ou por se encontrarem sob efiailos dela, a penâ
que vede, aindâ que temporaÍiãmente, o ãcesso a cargos públicos; ou poÍ crime
fallmentar, de prevaricagâo, peita ou suborno, concussão, pêculeto, ou contra a
economie populaÍ, contra o sistema ÍinanceiÍo, contra as noÍmas de deÍesa da
concoÍÍência, contra as rêlaçÕês de consumo, íê pública ou a propriedade. (arl.
1.01 í, § 1 .ô, CC|20O2) ú
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DÉClmA SÉnmA - Os cssos omissos seráo tratados pêlo quê Ísgula o Capltulo
l, Subtllulo ll, do Liwo ll da Lsi í 0.40ô/02 - Código Civil.

OÉCtmA OmVl - As pâÍles, de comum acordo, etegem o Foro da Comarca de
São Carlos - SP, Íenunciando a qualqueÍ outro, por mais privilêgiado que seja
para dirimir qualquer dúvida quo possa emeÍgir deste documento.

E por estarem, assim, iustos e contratados, assinam o pr€sonlo em 03 (tràs) vias
dê igual teor e íorma, na presênça das testemunhas abaixo, para quê produza
efeitos legais.

São CaÍlos, 04 de fevereiro de 2.0í9

AUREO ARECI OO BELIGOLLI SALDANHA

/-)

LIPE DE PINA

TESTEMUNHAS:

c\]"t bru/**
LUIS HIN I\í RG:26.766.943-4-SSP-SP
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TATIANA APARECIOA TOCHIO BACCHINI
RG: 30,547.1 í 7-X-SSP-SP
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í, INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERACÂO E CONSOLIDACÃO OE

CONTBAÍO DE SOCIEDADE LIMITAOA

Pelo pÍesente instrumenlo paíicular e na melhoÍ torma de direito, abaixo
assinados o SÍ. AUBEO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA, maioÍ, brasileiÍo,
solleiro, engenheiro, nascido sm 18/08/1988 poílador da Céduh de ldantidadê
RG N.o MG - 12.279.0?0 - PCMG-MG êxpedida em 0?lOZr2O1O inscíito no CPF
N,! 067.709.686-40, residente e domiciliado à Bua Epascopal, Nc 2792 Apto 94,
CentÍo, CEP: 13560-049 São Carlos-SP, e o SÍ. FELIPE JAIME 0E PINA, mâior,
brasileio, soltearo, engenheiío, nascido em 27l$4l1§2, portadoÍ da Cédula dê
ldenddade FIG N.o 4.925.117 - DGPC - GO expsdida em 03/06/2003 inscíilo no
CPF N.c 037.1ô7.8í 1-00, residente e domiciliado à Rua Proíessor Herio Palo, 292
- Porlal do Sol, CEP: 13569-517 São Carlos' SP, poí €stê e na melhoÍ torma dê
diÍeito, em consonância com o qua delsrmina o aít. 2.031 da Lei 10.406/02,
sócios da socledade NOEM MEOICAL IMPORTAÇÀO E EXPORTAÇÁO DE
PRODUTOS MÉDICO.HOSPITALAF LTDA, inscrila no CNPJ N C

32.737.2791AAO1-87, com sede à Rua Alíredo Lopes, 1717. Sala D-58, Jaídim
Macarengo, CEP: 13560-460, Sáo Carlos - SP, com contÍato social dovidamente
arguivado na JUCESP - Junta Comsrcial do Estado de São Paulo em sassão de
12 de ÍevereiÍo de 2019 sob N.c 35231297423, rêsolvBm alteÍa, o consolidar seu
contÍato social conÍoÍme cláusulas e @ndiçôês sêguinles:

O obieto dâ sociedade passa a seÍ sxploÍaçáo do Íâmo de comércio,
impoíaçáo e exponaçáo de pÍodutos médico-hospitalaÍ, arligos de prólesê
e ortopedia, odontológlco e opto-elstÍÕnico, pÍestação de sorviços técnicos
na cooÍdenaÉo de gnsaios de mateíiais ê coníêcção ds íolatórios s
laudos.

2. Em consequência do aumenlo do capital social, a cláusula OUARTA do
conlÍato social passa a leÍ a seguínle Íêdeção:

OUAFTA - O cagilal social, de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), constituído
de 600.000 (Seisc€ntas Mil) quotas do valoÍ nominal de R$ 1.00 (Um Real) cada
uma, é subscrilo I integralizado pêlos sócios, da sêguinte Íorma:

a) O sócio AUREO APABECIDO BELIGOLLI SALDANHA subscreve 300.000
(Trezentas Mil) quolas no valoí total de R$ 300.000,00 (TÍezentos Mil Reais) e as
inlagraliza em moeda corrente do pais;

'.)

NOEU MEDICAL IiIPOBTACÀO E EXPORTACÃO OE PRODUTOS iiÉDICO-
HOSP]TALAB LTDA.

t.rr8zulo 0t l{0T§ E 08

mútÊsÍo ü sio clllos

.trFr
m



b) 0 sócio FELIPE JAIME DE PINA subscÍeve 300.000 (TÍezentas Mil) quolas no
valoÍ total dg RS 300.000,00 {Trezenlos Mil Raâis} e as int€gralizâ em moeda
coÍrente do pâÍsi

§ 1c - A reÊponsabilidade de cada sócio ê rêstÍita ao valoí de suas quotas, haia
visto a total inlegÍâlizaçáo do Capital Social, contormê artigo 1.052 da Lei
10.406i2002.

§ ? " A nenhum sócio é p€rmitido vend€í, câdêr ou tíilnsíêrir e alienaÍ sob
qualquer tÍlulo, as quotas do ôaF$tat que possuir na sociedade sem o
consêntimento êxpresso poí cana Íêgislrada dos demais sócios, os quais tgÍão
sempre preíerência na sua aqursição.
§ 3t - A cêssão tolal ou paÍcial de quotâ, sem â coíÍêspondênte modiíicaçáo do
contÍato social com o consentimênto dos demais sócios, não terá ericátia quanto
aÊstesêàsoôiedede.

3. A sociedade resolve que prr estaÍem assim rustos ê conlratados, íatificam
todas as demais cláusu,as não alcançadas pelo pÍossnle lnslrumsnlo
Parlicular de AlteÍação Contraluâl pêímânecêndo em vigor

4. Face as modilicaçôês havidas, os sócaos delibeÍam CON§OLIOAH o
CONTBATO SOCIÂL que passa a têr a seguinte redação:

CONSOLIOACÂO DO CONTRATO SOCIAL

NOE!iI i'EDICAL ITIPORIACÂO E EXPORTACÃO DE PRODUTOS MÉDlcO-
HOSPITALAR LTDA.

CAPÍÍULO I

Da dênominaçáo, obieto, sêd6 e pÍazo de duração

PRIUEIRA - A sociedade gira sob a denominaÇão.sociâl de NOEM MFD,CAL
IMPOFITAÇAO E EXPOBTAÇAO DE PRODUTOS MEDICO.HOSPITALAF LÍOA,

SEGUNDA - O obiêto dã sociedade seÍá a exploraçáo do ramo do comárcio,
imponação ê êxponaçâô de produtos módico-hospitalaÍ, aíig6 de prótos€ e
onopedia, odonlolóqieo e opto-elêlÍônico, píeslação dô serviços técnicos na
coordenação de ensaios de materiais ê conÍecAâo de Íelatórios e laudós.

TERCEIRA - A sociedade tem sua sede na cidada de Sâo Carlos - SP, à Rua
Alírado Lopês, Ne 1717, Sala D-58 - Bairro Jardim [racarengo, CEP] 13560-460,
Sáo Carlos * SP., e lerá duraçâo por lempo indeteíminãdo.
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§ Único - Obssrvada as disposições da bgislação aplicável, a sociedade podeÍá

ábrir ,iliais, suqrsais, agências e escritÓrios em qualqueí paÍte do terÍilório
nacional, a critário dos sócios-

CAPÍTULO N

Do Capilal ê das Ouotâs

OUAãTÂ - O capital social, de R$ 600-000,00 (Seiscêntos Mil Reais), consliluídô
de 600.000 (Soiscêntâs Mil) quolas do valor nominal de B$ 1,00 (Um Beal) câda
umâ, é subscrilo e inlogíalizado pelos sócios, da seguinte íorma:

a) O sócio AUBEO APARECIDO BELIGOLLI SALOANHA subscÍeve 300.000
(Trezenlâs Mil) quotas no valoÍ total dê B$ 300.000,00 (Trêzêntos Mil Bsels) e as
intêgraliza em moeda coíÍante do pals;

b) O sócio FELIPE JAIME DE PINA subscÍeve 300.000 Cfrezentas Mil) quotas no
valor toial de R$ 300.000,00 (Trêzêntos Mil Reais) e as inlegraliza êm moeda
c!Ííente do país;

§ lr'A Íesponsabilidado de cada sócb ó rsetíila ao valor do suas quotas, haja
visto â total inlogralizaçáo do Capital Social, coníorme artigo 1.052 da Loi
10.406/2002.

§ 2r - A nonhum sócio ó peímitido vender, ceder ou lransíerir e aliênar sotl
qualquer tÍtulo, as quotas do caphal gue possuir na sociôdado som o
consêntimenlo gxpíêsso poí cârta rogislrada dos d€mais sócios, os quais leÍâo
sêmpÍe preíerência na sua aquisiçào.

§ 3' - A cessáo lotal ou parcial da quola. sem a coÍrespondent€ modilicação do
contralo social @m o conssntimento dos dêmais sócios, não terá êÍicácia quanto
aesteseàsociedade.

OUINTA - O sócio parlicipa dos lucros e p€ídas na proporgáo dâs íespectivas
guotas.

§ Unico: Os sócios sáo obÍigados à Íeposiçáo dos lucíos e das quânlias ÍetiÍadas,
a guahuer título, mêsmo aquelas aulorizadas no conlrato, quando tais lucÍos ou
quantia s€ dislÍibuírem com preluízo do caprtal.
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OITAVA - Os sócios rsuniÍ-sê-ão ssmpÍ6 que íor necesúrio, mediante
convocação da sócia majorilária ou pelas sócias minoritárias cujas quolas Íormem
pelo m€nos um quinto do câpital social, e suas resoÍuçóes ou dêcisôes constaráo
no livro de "Atâs dê Rêunióes da Diretoria'. PaÍa deliberaçáo válida, será
necossária a presença da maiorja societáíia e o 'quorum" para decisáo seÍá a
maioria simples. No caso de empate, o sócio majoíitáÍio leíá o direito do ssgundo
volo de desompatê. Esta sociedadê adota os procedimentos de dispensa das
publicaçóes d6 Editâis paÍa convocaçáo das Reuniões da Sociedade, sendo quê
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CAPíTULO III
Da ÂdminislÍação

SÉXTA - A administÍaÉo da sociedads sêÍá oxoÍcida isoladamente pelos sócios
AUREO APASECIOO BELIGOLLI SALDANHA g FELIPE JAIME OE PINA.

§ 1r - É vedado aos adminislradorês íazêr uso da riÍma na pÍ6sta9âo de garantia,
íiança, aval ou qualquoÍ oulm tílulo de favor, em nogócios ostranhos ao obiêto
social.
§ 2c - É vôdado aos sócios ê aos procuíâdoÍês, e aos administradores, o uso da
sociodade s da sua denominaçâo em negócios alh€ios aos lins sociais como:
abono, ac€ilê, aval, ondosso, e outÍos @mpíomissos em nome da sociedade, em
beneíÍcio próprio, dos sócios ou de têrceríos, em preruízo da sociedade.
§ 3! - O sócio o/ou procurador que não acataí as restÍiçôes contidas no parágÍaÍo
anleíior, Íicará individualmente responsável pelo pagamenlo do compromisso
assumrdo em nome da sociedade, sem pÍeiuízo das sançÕes cabÍveis
§ 4c - Os administÍador€s respor@m solidariamente perante a sociedade e os
terceiros pre,udicados, poÍ culpa no dasempenho de suas fungôes.
§ 5! - Os sócios podêm constituir proG.rradores com podeÍas ospscíÍicos parâ
repíosantá{os na sociedad€, paÍa administrar e/ou deíendeí a prálica de atos
necessáÍios à consecuçáo dos obietivos sociais, na delosa dos bans s no
inleressê dã sociêdâde.
§ 6c - Os sócios que participarem ativamente na administração da sociêdadê,
ÍaÍão jus â umâ rêlirada mensal, a lílulo de prólaboíe, com ô vâloÍ a seÍ fixado
pelos sócios cuja imponância ssrá contabilizada como despesâ de adminislraçáo,
de acoÍdo com a legislaçáo pópria.
§ 7 A sociêdade não lerá conselho Íiscal.

SÉnUA - Nos quatro pÍimeiÍos mêsês seguintês ao término de cada exercício
social, es adminrstradoÍas sáo obÍigadãs a pÍêstar es sócies contas iusliÍicâdâs
de sua adminisiÍação, apÍesêntandolhês o invenláÍio, bsm como o balânço
patÍimonial e o de Íesultado ecúnômico.

CAPÍTULO IV
Oas Beunlõ€s

I

"1

fÍ^itltlo 0E tloÍ s E 0f
tioÍtslô o€ 5Ào cllLos

tt^nírqrÍt':rú-i
.te*.ãt.a*'Ít otí'"! J'

e{en.Ià.''.r.Ú



t

os sócios prelerem dsclaraí por escrilo que estão cienles do local, dâla, hoía e

ordem do diâ (aÍ1.1.072 parag. 2!-NCC).

CAPíTULO V
Das DelibêÍaçÕes dos Sócios

NO}{A - Dopendem da dêliberaçáo dos sócios, além de outtas malóriâs indicadas
nâ lêi ou nô conlÍãto:
a) aprovaçâo dâs contas da ãdminislração:
b) a desígnaçáo dos admini§radores, quando íêita em alo sepaÍado;
c) a desliluigáo dos administrirdoros:
d) o modo de sua íemuneÍação, quando nâo eslabolecdo no contraloi
ê) a modíicaçáo do contrato sociali
Í) a incoÍporaçâo, a fusão e a dissoluÉo da sociedadê, ou â cessâção do estâdo
de liquidação;
g) a nomeâ9áo e dêsliluiÇão dos |iquidantas s o.iulgamento dâ$ §uas contâs;
h) ô pedido de concordata.

DÉcffÁ
§ 1. - As deliberaçÕes dos sócios serão tomadas:

U .' pelos votos corrêspoÍdGnles, no minimo, â lrês qua(os do câprtal social,
nos casos prêüslos nas letras iê- e 'Í";

ll) - pslos votos coÍÍespondênles a mais de mêtad€ do câpilal socia,, no§
casos preústos nas latras 'b", "c', 'd" e 'h";

lll)- Pê,â maloria dos pÍêsenl,Bs, nos demais casos previslos no conlÍalo ou
na lei.

§ 2c - As deliberaçôês dos sôcios serâo túmadâs por maioíia dê votos, contados
segundo o valoÍ da quota de cada um.
§ 3e - As dêllberâçÕês lomadas de conÍormidade com o prasênte contÍato e ao
amparo da lei vinculam todog os sócios, aindâ que ausenles ou dissidentes.

CAPíTULO VI
Eelirada, irorte, ou Exclusáo do Sócio

DÉClllA PRIITIEIRA - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quolas ou rêtirâr-se
dã sociedade comuíicar ãos doÍíâis, poí escíilo, com plâzo mínimo de 60
(sêssenta) dias, garantindo aos sócios íemanêscentas o diÍsito de preÍerârcia na
aquisiçáo das mesmas.
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§ Único: Se nenhum dos sócios usar do diÍeilo de pÍeíeÍência no prazo máximo

àe 60 (ssssonla) dias após o recebimenlo do aviso de quê trata oste aíligo, lem o

sócio cedente a libeÍdade d€ tÍansÍeÍir a sua quota a terceiro

DÉC'MA SEGUNOA - O Íalecimento de qualquer dos quotistas não di§solvsrá a
sociodade, que podoÍá continuat com o§ hêÍdeiros do de cuius, salvo sê os sódos
íemanoscênlos optaÍem pêlâ dissoluçáo da mesma.

§ 1, Até quê se ultime no píocesso de invênláÍio, a parlilha dos bens deixados
pelo de cuius incumbiÍá ao inventaÍianle, para todos os otêitos lêgais, a
rêpíêsentação ativa ê pâssiva dos interessados Perante a sociedade.

§ 2q Os hetdeiros, atÍavés de seu inventaíianle ou represenlante legal, podeÍão
rêtiraí-se da sociêdadê.

OÉCmÂ TERCEIBA - Podo o sócro ser excluído quando a maioria dos sÓcios,

íepíesenlando mais da metade do capital social, enlender quê um ou mais sÓcios

estão pondo em íisco a conlinuidade da empresa. sm virlude dê alos gÍaves a
qug conriguÍem justa causa.

§ 10 - A exclusáo sômentê poderá ser delerminãda êm reunião esp€cialmonlê
convocada paía este fim, ciênte o âcusado em tempo hábil para peímilir seu
comparecimênto e o êxercÍcio do direito de deÍesa.

§ 2t - Será lambém dê pleno direilo excluído da sociêdadô o sócio declarado
talido, ou aquole cuja quola tenha sido liquidada para o pagamento de credoÍ
paniculaÍ do sócio.

§ 3c No caso de retirada, moíte ou exclusào de sócios ou dissolução da
sociêdade, o valor das quotas, considerada pelo montanle etetivamante Íealizado,
liquidaÍ-se-á com base na situação patÍimonial da sociêdade, veriíicada êm
balanço espacialmenle levantado à data da resolução, e seus haveÍes lhe seíão
pagos gm 12 {dozê) parcelas iguais, msnsais o suc€ssivas, vencondo a píimeiÍa
30 (lrinla) dias após a apuraÉo do valor.

§ 4e - Podem os sócros Íemanescêntes supriÍ o valoÍ dâ quota.

DÉclilA OUARTA - A retiÍada, exclusão ou moÍte do sócio não o exime, ou a
saus herd€iros, das responsabilidades pelas obrigações sociais antsriores, alé
dois ano8 depois ds avoóada a resoluÉo da sociedad€. t
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CAPiTULO VII
Do €xercicio Social

DÉClilA OUINrA - O exercício social coincrdirá com o ano civil

§ 1c - Ánualmente, sm 31 de dezsmbro, será lsvantado o balango geral da
sociêdado, dos lucros líguidos ou prejuízos do êxorcÍcio, Íoitas as nacês§áíias
amortizaçÕes e píeüsÕes. O saldo porventuÍâ existente teíá o dôslino que os
sócios houvêrêm poí b€m detêrminar;

§ ? - A Íeunião dos sócios para:

a) lomaÍ ari conlas dos administÍadores e delibeíar sobre o balanço patrimonial ê
o dê resullado ê@nômico;
b) designaÍ adminislÍedoÍes, quando Íor o caso;
c) tratar de qualquor oulro assunto conslante da ordsm do dia.

§ 3c Da votaçáo das contas ê balanço nâo poderão íazer parlê os
administradorss.

CAPíIULO VNI
DisposiÇôês Finais

OÉClfA SEfÍA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, d€ gue não
estão impedidos de exeíc€í a adminislÍação da sociedade, por lei especial, ou em
úÍtude de condenaçáo criminal, ou por se encontÍaÍem sob eíeilos dela. a p€na
que vede, ainda quê tempoÍariamênts, o acesso a caÍgos públicos, ou por cnme
lalimgntaÍ, ds pÍevaÍicação, psita ou suborno, concussâo, poculalo, ou conlÍa a
economia popular, c:ontÍa o sistemâ linanceiro, contra as noímas de detesa da
concorrência, conlÍa as ralaçóes de consumo, fé ública ou a píopÍiêdade. (aí.
Í.011, § 1.e. CCt20021

DÉCl}lA SÉTIIA - Os casos omissos s€Íáo lratados pêlo que regula o Capitulo
l, §ublítulo ll, do Livro ll da Lei 10.406/02 - Código Civil.

DÉCluA OITAVA - As panos, de comum acoÍdo, elegsm o Foro da Comarcâ de
São Carlos - SP, íenunciando a quâlquer outío, poÍ mais privilêgiado que seia
para diíimií quahuer dúvida que possa emergrr deste documenlo.
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E poí 6tarem, assim, iuslos e contÍatados, assinâ.n o prs§ente em 03 (irês) vias
de igxâl têoÍ e torma, na píêsença das lestemunhas âbaixo, para que produzâ
steitos legai8.

Sáô CaÍlos, 26 dê leyereiro de 2019

ii:u, Á,. ll t^*r.
AUREO APARÊCIDO BELIGOLLI SALDÂNHA

t
FELIPE JAIMÉ DE PINA

t,
II!

F BIO LU S BACÔHINI
RG: 26,766"943"4-SSP-SP

0l
OANILO ÍIAGO BACCHINI
8G: 33.91 0.020-5-S§P-§P
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JUCESP PROTOCOLO

0.063.374/20.1
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? INSTRUilENTO PARTICULAB DE ALTERACÃO E CONSOUOÂCÃO DE
CONTRATO DÊ SOCIEDADE UilÍTADA

M)EM TIETXCAL ITIPORTACÂO E EXPORTACÂO DE PBODUTOS MÉDrcG
HOSPITALAR LTDA.

lt{
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Pelo presente insúumento particulaÍ e na melhor Íorma de direito, abaixo
assinados o Sr. AUREO APABECIDO BELIGOLLI SALDANHA, maior, bÍasileiÍo,
soltêiÍo, êngtsnhêiro, nescido em 18/081/1988 portador de cédub de ldentidadG
RG N.' MG - 12.279.On - PCMG-MG exp€dide eÍn OZn2mlO inscíito no CPF
N.' 067.739.68&40, residente e domiciliado à Rua Episcopal, M 2792 Apto 94,
Cênúo, CEP: 13560-049 Sâo Carlos- SP, e o Sr. FELIPE JAIME DE PINA, maioÍ.
brasileiro, casado sob o rogime de separação total d€ bens. engenheiro, nasciíJo
em 27 n4n992, portador da Cédule de ldênüdade RG N.o 4.925.1Í7 - DGPC -
GO e)qp€dida em 03&6/2003 inscrito no CPF N o 037.'167.811-00, residente e
domiciliâdo à Bua PÍoÍêssoÍ Hêío Palo, 292 - Portal do sol, cEP: 13569-517 São
Carlos- SP, poÍ estê e na m€lhor Íorma de diÍeito, em consonância com o que
detêrmina o art. 2.031 da Lêi 10.406102. sócio§ dâ sociedade NOEM MEOICAL
IMPORTAÇÃO E EXPoBTAÇÃo DÊ PRoDUToS MÉDCo.HoSPITALAR LTDA,
inscrita no CNPJ N." 32.737.27910001-87, com sêde à Rua Afíedo Lopes. 1717,
Sala D-58, Jardim Macârengo, CEP: 13560-460, São Carlos - SP, com oontrato
social dêüdamênte aíquivado na JUCESP - Juntâ Comêrciâl do Estado de São
Paulo em sessão de 12 dê Íêvereiro de 2019 sob N." 3523í 297423, e allorâção
conÍatual devidamentê aÍquivada om 06 de março de 2019 sob N.106.663/19"8,
rêsolvem alterar e cúnsolidâí sgu contrâto social conÍorme cláusrras ê condiçÕes
seguintes

l. A denominaÇâo social da eÍnpresa passa a sêÍ NOEM MEoICAL
IMPoHTAÇÃo E EXPoRTAÇÃo DE PRoDUToS MEDICoS.
HOSPITALARES LTDA.

2. Atteía-sê o valor do capital social, elevando-o de B$ 600.000,00
(S€iscarúos mií rêais) pare B$ 640.326.00 (Sêiscentos e quaÍenÉ mil.
trezêntos e vintê seis reais), totâlmenE integÍalizado neste ato em moeda
coírênte do psis, da sêguinte ÍoÍma:
a) O sócio AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA subscíeve
320.163 [rrezentas e vinte Mil, cento e sêssênta e úés) quotas no valor
totel de B$ 320.163,00 orezentos e vinte Mil, cento ê sêssonta e tÍês
Reais) e as integraliza êm moêda corrente do pais:
b) O sócio FELIPE JAIME DE PINA subscreve 320.163 (fÍêzentas e vinte
Mil, cento e sêssenta e três) quotas no valor total de R$ 320.163,00
Cfrezentos e vlnte Mil, cênto e sessenta e três Reâas) e as integraliza em
moeda coÍr€ntg clo pais;
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3. É admitido na sociedade luFtl SoARES MENDONÇA, maior, bÍasileiro,
casado sob o Íegime de comunhâo parciel cle bens, nascido eíÍl
30,O7n990, médico, portadoÍ da Cédula de ldentidadê RG Sob N "
9O564+SSP-BO, expedida em l3O1l20O4 e do CPF N.o 002.734.032-57,
residente e domiciliado à Rua Antônio Perez HernarÉez, 7O5 TSBZ -
Paíquê Campolim, CEP 18048-115 - Sorocaba - SP, que adquiíe nesta
data c,o sócio AUREO APAFECIDO BELIGOLLI SALDANI{A 106.721
(Cento e seis Mil, setecentas e vintê ê uma) quotâs no vabr ÍEminal de R$
1 ,00 (Um Beâl) ca(h, totalizarÉo R$ 106.721,00 (Cênto e sois Mil,
setec€ntos e vinte e um reais). sendo que B$ 26.389,20 (Vinte e seis mil,
trezentos e oitênta e nove reais e cinquenta entavos) der,/erão seÍ pego§
na data da ãssinatura do presente instÍumento e o restante da seguinie
Íorma:

Veocimento VeloÍ

07l02/2O2O Rs 2s.389,50

06/03/2020 R5 u.089,s0
06/04/2020 R5 r1.589,50
06/os/2o2o Rs 11.589,50

05/06/2020 Rs 11.589,50

06/07 /2020
06/Ml2020

Rs 1.589,s0

R5 1.244,s0

O sócio admitido lURl SOARES MENDONÇA adquiÍe também nesta data
do sôcio FELIPE JAIME DE PINA 106.72í (Conto e sêis Mal, setecentas e
vinto e uma) quotas no valoÍ nominal de RS í,0O (Um Rea,) cada.
totalizando R$ 106.721,00 (cento e seis Mil, setêc€ntos e vinte ê um
reâis), s€ndc quê R$ 26.389,20 (Vinte e seis mil, tÍezentos e oitenE e nove
Íeais e cirquenta centalos) deveÍão seí pagos na dala da assinatuÍa do
presênte instrumento e o Íestante da seguinle Íorma.

Vencimento valor

07 /o212020 Rs 25.389,SO

06l03l2o2o Rs 17.ffi9,so
061o4/2020 Rs 11.589,50

06/05/2O2O Rs 11.589,50

osl06/2o2o Rs 11.589,s0

0610712020 Rs 1-sE9,s0

06/08/2020 Rs 1.244,50
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4- Em consequênciâ do aumento do capital social e cle admissão do novo
sócio. a cláusula OUABTA do contrato social passe a ter a seguintê
Íêdâçâo:

OUÂRTÂ - O capital social, dê R$ 640.326,00 (Sêiscentos e quarenta mil,
tÍ.êzentos e vintê seis reais), constituÍdo de 640.3m (Seiscenlas e quarenta Mil,
t êzêntás e vintê sêis) quotas do valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) câde uma, é

Wbscrito e integÍalizado pelos sócios, da s€guinte Íoíma:

a) o sócio AUFIEO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA subscreve 213.142,00
(Duzentas e tÍeze mil, guatrocentas e quareflta e duas) quotas no valor total de
B$ 213.,142,00 (Duzentos e treze mil, quatÍocentos ê quarentâ e dois Íeais) e as
integraliza em moeda corrente do pals;
b) O sócio FELIPE JAIME DE PINA subscreve 213.442,00 (Ouzentâs e treze mil,
quatrocentâs e quaÍênta e duas) quotas no valoÍ total de H$ 213342,ú
(Duzentos e treze mil, quatÍocentos e quaÍenla 6 dois reais) e as integraliza em
moeda coÍÍente do pais;
c) o sócio luBl SoARES MENDONÇA s(Àscrew 213.142,00 (Duzentas e treze
mil, quatroc€ntas ê quarentâ e duas) quotas no valor tolal de R$ 2í3.442,00
(Duzentos e tÍeze mil, quatrocento's e quârenta e dois reais) ê as integíalizã em
moêdâ conente do pals;

§ 10 - A responsábllidade de cada sócio é restrita âo valoí de stJas quotas, haja
visto a total intêgÍalização do Cepital Social, confoíme artigo Í.052 da Lei
10.4062002.
§ 20 - A nenhum sócio ê permitido \rêndêr, ceder ou transÍerir e alienar sob
qualquer titulo, as quotias do capital que possuir na sociedade sem o
consentimento expresso por cartâ registrada dos demais sÓcios. os quais teÍão
sempre preÍerência na sua aquisição.
§ 3' - A cessão total ou parcial d€ quota, sêm a coÍÍespondente modiíicaÉo do
confato sochl com o consentimento dos demais sóclos, não terá êíicácia quanto
aesteseàsocÉdade

5. A Cláusula SEXTA passa a ter a s6guinte redação

SEXTA - A administsaÉo da socisdade sêÍâ êx€ícida, €,n coniunb. por m
mlnimo dois dc§ sôci)s, AUREO APARECIOO BELIGOLLI SALDANHA, FELIPE
JAIME DE PINA e lUBl SOARES MENDONÇ4.

§ 10 - É v6dâdo aos âdministrâdores fazeÍ uso da fiÍma na prêstaÉo de gaíaítia,
Íiança, aval ou guâlqueÍ outro tiuio dâ Íavor, €m nêgócios estanho§ ao oôi€b
social.
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§ 2o - É vedado aos sócios ê aos píocuradores, ê aos administradores, o uso da
sociedade e da sua denominaÇâo em rEgócios altEios aos fins sociais como:
abono, aceite, aval, endosso, ê ouúos compromissos em nome da sociedâde, 6m
beneÍício próprio, dos sócios ou dê teícêiros, em preiuizo da sociedade.
§ 3ô - O sócio e/ou procurador gue rÉo acaiar as restÍiçÕês contidas no paÍágraÍo
antorior, Íicará individualmente rêsponsável pelo pagamenlo do compÍomisso
assumido em nome da sociodade, sêm pÍeiulzo das sançôes cablveis

§ 4'- Os administíadores rospondem solidariamênte perant6 a sociedâde e os
têrceiros pÍeiudicados, por culpa no desempênho de suas Íun@es

§ 5'- Os sócios podem constituiÍ procuradoÍes com poderês especíricos pâra
repÍesentálos na soci€dade, para adminastrar e/ou deteÍÉer a prática de atos
n€cessários à consecuçáo dos obietivos sociais. na cleÍesa dos bens e no
interessê da sociedacb.
§ 6' - Os sócios que participarem ativamênte na administraÉo da sociedade,
,arâo ,us a uma rêtirada mensal, a tilulo de pró-labore, cofu o valor a seÍ fixado
pehs sócios cuia importância seÍá oortabilizada como despesa de administraçáo,
de acordo com a lêgislaÉo própria.

§ r A socêdade não Erá conselho Íiscal.

6, A sociêdade resolve gue poÍ estarem assim iustos e contratados, raliricâm
todas as domâis cláusules não alcançadas pelo prêsente lnstrumento
PaÍticulaí dê AlteÍaçâo Contratral permanecendo em vigoÍ.

7. Facê as modilicaçÕes havidas, os sócios delibêÍam CONSOLIDAR o
CONTRATO SOCIAL, que passa a ter a seguinte redação:

coNsouDAcÂo Do coÍ{TRATo socrAL

NoEu trEprcAl rHpoRTAcÂo E ExpoBTAcÃo oE pRoDUTos uÉo{cog
TIOSPITALARES LTOA.

cAPÍTuLo r

tla (tnoí nação, oblêto, sede e prazo dê durâção

PRIHEIRA - A sociedade gira soô a denominação social de NOEM MEDICAL
rMpoRTAÇÂo E EXpoHTAÇÃo DE pBoDUTos MÉDrcos-HoSPtTALABES
LTDA,

SEGUNDA - O obieto da sociedade sêrá a exploração do Íamo de coméÍcio,
importâÇão e exportaÉo de pÍodutos médico-hosp{tâlar, aÍtigos de prótese e
ortop€dia, odontológico e opto-eletÍônico, prestaÇão de sêrviçls técnicos na
coo.denaçâo d€ ensaios de materiais e conlecÇão de Íêlatórios e laudos.
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TERCEIRA - A sociedade tem sua sede na cidade de Sáo Carlos - SP, à Rua
AlÍÍedo Lopes, N'1717, Sala D-58 - Bairro Jardim Macarengo, CEP: 13560-460,
São Carlos - SP.. e terá duração por tsmpo indoteÍminad).

§ Unico - Observada as disposições da legislâção aplicável, a sociedade poderá
abriÍ Íiliais, sucursâis, agênciâs e €scíitóÍios em qualquer parte do teíritóío
nacional, a critério dos sócios.

CAPíTULO II
Do Cadtal e de8 Ouota6

ouARÍA - O capital social, de BS 640.326.00 (Seiscentos e quarenta m'1,

trezentos e únte seis Íeais), constitudo (le ru.326 (Seisc€ntas e quaÍenta Mil,
tÍezentas e vinte sêis) clt otas do valoÍ nom'nal de RS 1,00 (Um Real) cada uma, é
subscrito e integíatizado pelos sócios, da seguinte ÍoÍma:

a) O sócio AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA srJbscÍeve 213/42,00
(Duzêntas e treze mil, quatÍocentes e quarênta e duas) quotâs no valor tolal de
R$ 213.442,00 (Duz€ntôs e tÍêzê mil, quaúocênlos e quarenta e dois reais) e as
intêgÍaliza êm moeda coÍrente do pais;
b) O sócio FELIPE JAIME DE PINA subscreve 213//,2,00 (Ouzentas ê treze mil,
quatroc€ntas e quarenta e duas) guotas no valoí total de R$ 213.442,40
(Duzentos e treze mil, quatrocentos e quarenta e (bis reais) e âs integraliza em
moêda corÍente do paí§,
c) O sócio lUBl SOARES MENDONÇA subscÍeve 213.442,00 (Duzentas e treze
mil, quatrocêntâs e quâíenta e duas) quotas no valoÍ total dê R$ 213.442,00
(Duzentos e tÍeze mil, quatro@nlos e quarenta e dois reâis) ê as inlegra{iza em
moeda coríente do pais:

§ 1'- A rêsponsabilida@ de cada sôcio é Íestrita ao valor de suas quotas, hâia
visto a tolal inlegralizaÉo do Capital Social, conÍorme arligo 1.052 da l-ri
10.40620@.
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§ ? - A nenhum sócio é peÍmitido venêÍ, cedeÍ ou tÍansÍeriÍ e aliênaÍ sd
qualqueÍ título, as quotas ô capital quê possuir na sociedade sem o
consontimento exprêsso poÍ cana íegrsÍada dos demais sócios, os quais terão
sêmpre pÍeÍeÍência na sua as.risiÉo.

§ 3" - A cessão total ou parcial cle quota, sem a corresponc,€nle modiíicaÉo do
conüalo social @ín o consentimento dos dêmais sócios, nâo terá êÍicácia qararüo
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Ot INTA - O sócio participa úls lucÍos e pêÍdas na propoÍÇáo cÍss Íespectvas
quotas.

§ Único: Os úcios úo &rigados à reposiçáo dos lucíos e das quantias retiÍadas,
a quaqu€r título, mêsÍno aquêlas autorizadas no contÍato, quaftb tais lucros ou
quantie se disüibulÍêm com píeiuízo do capital.

caPfruLo [r
oa ÂdrÍnbtração

SEXTÂ - A administraÉo da socieclade será exeÍcida, em con unto, poÍ no
minimo dois dos sÓcios, AUREO APAHECIDO BELIGOLLI SALDANHA, FELIPE
JAIME DE PINA ê IURI SOARES MENDONÇA
§ 1" - É wdado aos administradores Íazer uso da Íirma na prestaçâo de gaÍantia,
Íiançâ, aval ou qualquêr outro tÍtulo cle ÍavoÍ, êm negócios estranhos ao obieto
social.

§ 20 - É vdaclo aos sócios e aos prodJÍadoíes, e aos administíadoÍes, o uso da
sociedade e da sua dêÍuninaÇáo em negôcios alheios aos Íins sociais como.
abono, acêite, aval, endosso, e outros comprornissos em nome cía sociedade, em
bên€íício próprio, dos sócios ou de t€rc€iros, êm preiuÍzo da socisdade.
§ 3' - O sócio ê/ou píocürador que não acataÍ as reslri@s contidâs no peíâgíaÍo
anterior, ÍicaÍá individualmenE .responsár€l pêlo pagamento do comprornisso
assumido êm nome da sociedad€, sem pÍeiuizo das sançSes cabÍveis
§ 4' - Os administradoÍes respondern solidariamêmê p€rante a sociêdade e os
tercêiros píeiudicados, por culpa no desempenho de suas Íunções.
§ 5'- Os sôcios podem constituir pÍocuíadores com podeÍes êspecificos para
repíesêntá-log na sociêdade, para adminisfar e/ou dêíendeÍ a pÍática cle atos
nêcêssáÍios à consêcução cbs obiáivos socieis, na deíese dics bens e rE
intêÍêsse da sociedacle.
§ 60 - Os úcios que participarem ativamente na administração da soci€dade,
ÍaÍão ius a uma rêtirada mênsal, a titulo de pró-lâbore, com o valoÍ a soÍ fixado
pelos sócios cuja impoÍtáncia seÍá contabilizada como despesa de administíação,
de acoÍdo com a legislaÉo própna.

§ 70 A socie&de nâo terá conselho fiscal.

SÉrtUA - Nos quatro primeiros mesês seguintes ao téÍmino c,e câda exercicio
social, as administradoÍas sáo obrigadas a prestar as sócias contas iustíicadas
de sua aüninistração. apresentando{hes o inventáíb, bem como o balanço
paÍimonial e o de resultado econômico.

CAPíTULO IV
Das Eeunlôeg
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OÍTAVA - Os sócios íeuniÍ-se-ão sempre que Íoí nece$sário, medisnte
convocação dâ sócia maioÍitáÍia ou pelas sócias minoritáÍias cujas quolas Íormem
pelo menos um quinto do capital social, e suas r€soluçÕes ou decisões constaÍâo
no livÍo de .Atas de ReuniÕes da OiretoÍia". Para delibeÍaÇâo válida, seÍá
nec€ssáÍia a ptêsênça da maioria societária e o "quoíum" para decisão seÍá a
maioÍia simplss. No caso d6 empate, o sócio majoÍitárao teÍá o diÍeito do segundo
voto dê desêmpate. Esta sociedade a(bta os pÍocedimentos de dispensa das
publicaçÕes de Editâas paÍa convocaçào das BeuniÔes da Socieda(b, sendo que
os sócios pÍêtêÍem declarar por escÍito que estão clentes do local, data, hoÍa e
ordem do dia (art 1 .072 perag. ?-NCC).

CAPITULO V
Dar [»llbêÍaçõ.. dor Sóclog

i*Ot{A - Dependem da (FlibeÍaÉo dos sócios, além de outÍas matérias iÍÉicadas
na lei ou no contato:
a) aprovação das contas da adminisúação:
b) a (l9sEnâÉo dos adíninistÍedoÍes, quandt Íeita sn ato sêparado.
c) a desütrxção dos edminisúadcrês;
d) o moúc de sua reÍnuíreÍaçáo. $Jandc nâo estabêlgcido no eonüato,
e) a modiÍicaÉo dil conüato social:
f) a incoÍpoÍação, a fusão e a dissoluÉo da socledadê, ou a cêssaçâo do estado
de liqúóçâo;
g) a nomeaçâo e de§ituição dos lhuidantes e o iuEEmento das suas @ntas,
h) o pedido de concordata.

DÉclrlÂ
§ 10 - As (bliboreções dos sócios sêÍão toínedas:

l) - pêlos votos coÍÍespondêntês, no minimo, a lÍês quaÍtos do capital social,
nos casos previstos nas letÍas 'ê'ê .Í'' 

:

ll) - pelos votos coÍrespondentes a mais de metade clo câpital social, no§
câsos prâ/istos ms letras 'U', 'c', "d" ê "h';

lll) - Pela mabíia (bs pí€sentes, Ílos (bmais casos previstos m co rato ou
na lei.

§ f - As delabsaçÕes dos sócbs sêrão tomadas poí maioria (b votos. contadcs
seguÍÉo o valor da quota de cada um.
§ 30 - As &lib€raÉês tomadas de conÍormidade com o presênE @ntrato e ao
âmpaÍo da lêa vinculâm todos os sócios, ainda que âusentes ou dissidentes.

I

CAPiTULO VI
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ttêtlredâ, lloíte, ou Exclusão d. Sóclo

DÉCltA PRIUEIRA - Cabe ao sócio que deseiar cêdêí suas quotas ou retiraÍ-se
da sociedade comunicaÍ aos demais, poÍ escÍito, com prazo minimo de 60
(sêssentâ) daas, garanlindo aos sócios rêmaÍrescentes o diíêito de preleÍência na
aquisíçâo das mesmas.
§ Único Se nenhum dos sócios usar do dirêito de preÍerência no prazo máximo
de 60 (s€ssenta) dias após o recebimento do aviso d€ que lrata êste antgp, tem o
sócio cêdente a liberclade de transÍerir a sua quota a terc€iro

DÉClilâ SEGUNDA - O lalecimento de qualqueí dos gl/otistas nâo dissol'r'eÍá a
soci{rdade, quo pod€rá continuaÍ com os hêÍdeiros do de cuius. salvo se os sÔcios
rêman€scenles optarem pela dissohJção da mesma.

§ to Atê qtre se ulüme no processo de invêntáíio, a partilha dos bens deixadcs
pelo cl9 cuius incumbiÍá ao invontariante, para todos os eÍeitos lêgais, a
repÍesentação ativa e passiva dos antêressadls pêÍanlê a sociêdade.

§ ? Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, podeíão
íetiraÍ-se da sociedade.

DÉClirA TERCEIRÂ - Pode o sócio ser êxc-luldo quandg a maioria dos sôcios,
ÍepÍesentând, mais da metade do capital social, ênbncl€Í que um ou mais sócios
estilo pondo em íisco e continuida(b dâ empresâ, êm viÍtude de atos graves e
que configuíem justa causa.

§ Í'- A exdusão somente poderá ser detêÍminada êm reuniào especlalmentê
conrocada paÍa êste ,im, cienle o acusado êm tempo hábil para permitir sêu
@mparecimento e o êxêícício do direito de defêsa

§ f - Seíá também de pleno direito excluldo da sociedadê o sócio declaÍado
falido, ou aquêle qria $lota tranha sido llquidada para o pagamento de credoÍ
particular do sócio.

§ 3' No câso de retiÍada, mone ou exclusão (E sócios oi dissoluçâo dâ
sociedâdê, o valor das quotas, consideÍada pêlo montante efetivamente Íêalrzado,
ligrridaÍ-se-á com base na situaÇâo pafimonial da sociêdade, \reÍiÍicada em
balanP especialmonte levantâcro à data da resoluçâo, € seus haveíes lhê serão
pagos em 12 (doze) parcdas iguais. mensais e sucessivas, vencendo a pÍim€ira
30 (trintâ) dias apôs a apuraçâo do valoÍ

§ 4' - Podem os sócios remanoscoírtes suprir o valoÍ da quota.
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DÉClitA OUAaTA - A íetirada, exclusão ou morte cb sôcio não o eximê, ou a
seus herúeiros, da§ rêsponsabilidâdes pêlas obÍigaçÕes sociais anteÍiores, até
dois anos depois de averbada a resoluÉo da sociêdade.

CAPÍTULO VII
Do ExercÍclo Soclal

DÉClmA OUINTÂ - O exercicio social coincidirá com o ano civil

§ Ío - Anualm€nte, em 31 de dezembÍo, seíá levantado o balanço geíal da
sociedade, dos lucros liguidos ou preiuízos do exercicio, feitas as necêssáÍias
amortiza@s e píeüsões. O saldo porventura existente terá o destino que os
sócios houverêm poí bem d€terminar,

§ ? - A íeunião dos s&ios paÍa

a) tomaÍ as contrs dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e
o de Íesultedo econômic!;
b) designaÍ administradorês, quando Íor o caso.
c) tratar de qualquêí o{Jtro asgrnto constante da orcrem do dia

§ 3' - Ba votaçâo das contas e balarço náo podeíâo fazeÍ paÍle os
administÍa(brês

cAPfn LOVil
Dl!po.lçõô. Flnâ13

DÉO A SEXrA - Os adminisúradores declaram, sob as pênas da lei, de que não
estão impedk os de exercer a edministraçâo da sociedâ(E, por lei especial. ou êln
úrtudê d€ condênação cÍiminal, ou por se eÍr@ntrarsr sob efêitos dêla, a pena
qug v€dê, ainda gue igmporaíâmonto, o acêsso a cârgo§ públicos; ou poÍ cÍimê
fâlimentiâr, de prevârÍcaÉo, p6ita ou suborno, con€ussão, peculato, ou @Írtía a
ecsnomia popular, contra o sistôma finâncêiro, conúa as normas de (bÍosa da
concoírêflcia, cofitra as relações de consumo, ,é pública ou a píopri€dade. (aít.
1.01r, § í.., ccrzoo2t

DÉClf,A SfiHA - Os casos omissos serão trata(bs peb cFre regula o Capítulo
l, Siôtiirlo ll, do UvÍo ll da Lêi 10.406rO2 - Código Civil.

OÉCltlA OttAVA - As paÍtes, de comum acoÍdo, êbgem o FoÍo da ComaÍca de
São Carbs - SP, íenunciando a qualquer ouúo, por mais priúlegiado,que seia
para dirimir qualquêÍ dúüda que possa emergir deste documênto.
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E por estarem, a§§iÍn, ju§tos e cont.atados, a§sinâm o pÍesenle em 03 (Íês) vias
de igual tÊoí e iorma, na píesença das testemunhas abaixo, para que produza
Bfeitos legais,

São Carlos, Í6 de ianeiÍo de 2020

!".)1

AUREO AP ECIDO BELIGOLLI SALDANHA
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IURI SOA§ES MENDONÇA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚNERO DE TNSCRTçÀO

32.737 .275t0001 47
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE S|TUAçÂO
CADASTRAL

DATA DE ÂAERÍI]RA
12tO2J2019

NOIC EI'IPRESARIÁL

NOEM MEOICÂL IMPORTACAO E EXPORTACAO OE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

TITULo Do ESTÀaELEqNENÍo tNoÍr/E oE FANTA§|A)

NOEÍrl MEDICAL
PORTE

ME

cÔorGo E oEscRrÇÀo DAATTMDADE ECONÔMCA PRtNClpÂL
i16.45-í-01 - Comércio atâcâdista dê instrumentos ê matsriais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e dê laboÍatórios
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'16.45.1.02 
- Comórcio atacadista de prótêsos e aÍtigos dê oÍtopedia
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71.12.0.00 - Sêrviços de engenha.ia

CÔOIGO E DESCRIÇÀO oA NAÍUREzA JURIDIcA

206-2 - Sociêdade Empre6ária Limitada
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R ALFREDO LOPES
NU!ERO
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TELEFONE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPROVANTE DE INSCRI EDE CADASTRAL

11t02t20'19
NUICRO DE INSCRIÇIO
78398 32.737 .2791000147

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS i'EDICO.HOSPITALAR LTDA

ÍTuLo oo EsTÁaELEc ,ÉNTo (Noi/E DE FÁNTAsta)

cÔorGo E oEscRtÇÀo oAAÍtvoADE EcoNôMcA pRrNctpAt

tl6il510í - 0ol. - Comérclo atacâdista de instrumentos e materlals para uso médico, cirúrgico, hospitalar e dê laboÍatórios
4645102 .0ol" . Comérclo etacâdiata dê prótesês ê aítlgo3 de oíopedla

RUA DR. ALFREDO LOPES 1717 SALA D.sB

í3560{60 VILÂ ELIZABETH SÂO CARLOS SP

strlJtçÃo crDÀSrRlf
ATIVA

DATA OA SITUÁçÁO CÂOÀSTFIL

1 02no20

s[uÁçÁo EsPEcDr DAIA OA SÍIUÁÇÂO ESPECIÁT

DATA E I.iORÁRIO OE EMSSIO

0210A12020 10120.

Este cartão é o documênto comprobató.io de inscriçâo no cadaslro mobiliáÍio municipal
Estê coÍhpÍovantê não subslilui o alvará de licênça ê Íuncionamento.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIIVENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS OUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS AROUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTT
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAÀ'ENIOS POSTERIORES, ESIA CERTIDÂO PERDERÁ SUA VALIDADE

A AUTENTICIDADE DESTA CERIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARoUIVAMENToS PoSTERIoRES, SE HoUVER, PoDERÃo SER coNSULTADAS I
SITE WWW.JUCESPONLINE,SP,GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUIENTICIDADE INFoRMADo Ao FINAL Do DoCUMENIo,

3523129t423
DÂTÂ DÂ CONSNTUIçÁO

12t02t2019 04t02t201s

NOEM I\,,IEDICAL II\,4PORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS I\,IEDICOS.HOSPITALARES LTDA,

RUA ALFREDO LOPES 1717

JARDIM MACARENGO SAO CARLOS SP 13560{60 R$

PRAZO INDETERMINADO

SOCIEDADE LII\,4ITAOA (I\,4,E

SALA D-58

640.326.00

J7.279t0001-87

COI\,4ERCIO AÍACADISTA DE INSTRÚ[4ÊNTOS E PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

CON4ÉRCIO ATACADISTA DÊ PRÓÍESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA

RUA EPISCOPAL 2792

t1-., RO SAO CARLOS SP

067.739.686-40 SÓCIo E AoN4INISTRADoR

APTO, 94

MG12279020

213.442.00

FELIPE JAIIUE DE PINA

RUA PROFESSOR HERIO PALO 292

PORTAL DO SOL SAO CARLOS SP 13s69-517

037.167.811-00 SÓCIO E ADN,INISIRADoR

4925117

213.442.00

Página 1 de ;

IURI SOARES I\,4ENDONCA

EMPRÊSÂ

OBJETO SOCIAL

sÔclo E AoMINISTRÀ0oR
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SÓCrc E ADIIiIN}§TRÀDOR

Documento Gratuito
Proibidâ a Comercialização
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T3lA2

E ql
RUA AfuTONIO PEREZ HERNANDEZ 705

PARQUE CAI\,4POLIT,4 SOROCABA SP 18048-115 905644

oo2.734 032-57 SÓCIO E ADMINISTRADOR 213.442,Oq

24tO1t2020 0't 8.893/20-0

CAPIIAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 640.326,00 (SEISCENTOS E QUARENTA IVIL. TREZENTOS E VINTE SEIS REAIS)

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA NOEM I,,IEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA.., DATADA DE: 16101l2O2O.

ADI\4lTlDO lURl SOARES MENDONCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 002.734.032-57, RG/RNE:905644 -

RO, RESIDENTE À RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ, TO5, T3/82, PARQUE CAIUPOLIM, SOROCABA - SP, CEP í8048-115, NA
SITUAÇÃO DE SÓCIO Ê ADIVINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DÉ $

213.442.00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAI DE AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA

CPF: 067.739.686.40, RG/RNE: MG12279020 . MG, RESIDENTE À RUA EPISCOPAL, 2792, APTO, 94, CENTRO, SAO CARLOS . SP

CEP 13560.049, NA SITUAÇÂO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NI
soctEDADE DE $ 213.442,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE FELIPE JAllltE DE PINA, NACIONALIDADE BRÂSlLElRA, CUIIS: BRANCA, CPF: 037.167.811'01
RG/RNE: 4925117 . GO, RESIDENTE À RUA PROFESSOR HERIO PALO, 292, PORÍAL DO SOL, SAO CARLOS - SP, CEP 13569-51 ,

NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISÍRADOR. ASSINANDO PELA EIVPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DI

$213.442,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ,

FIM DAS INFORMAÇÔES PARA NtRE: 3523'1297423

DATA DA ÚLIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOSi ÁN8I2O2O

Cêdidâo Simplifcâdâ. Docuhenlo 6di6edo por GISELASIMIEÀrA CESCHIN. Secretáíiá Geralda Jucesp. A JLnta

Cohêrc]âldo Esia&de São Paulo, gaÊnte a ãutêntickiade desle documeítoquando vrsuâlzado dnêbmênlê no pon.
gÍw.locesponlinê sp.gov.br sôb o núlmo de adenticdade 138395425. sábado. 15 de agosto de 2020 as 12 42:10

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Páginâ 2 de -
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GOVERNO DO ESTADO DE SÂO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESPECíFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORi'AçÔES ABAIXO CONSÍAIV DOS DOCUI\,1ENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COI\,1ERCIAL E SÁO VIGENTT
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO,

AS INFORMAÇÔES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENToS" SÂo RELAToS DoS ELEMENToS CoNSTANTES DE ARQUIVAMENT(
SELECIONADOS PELO REQUERENÍE E PODEM TER SOFRIDO ALÍERAÇÔÊS POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES. ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÁO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÔES POSÍERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SII
WWW,JUCESPONLINE,SP,GOV,BR, I/lEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL OO OOCUMENTO,

i1297423

NOEM IVEOICAL IMPORTACAO E EXPORÍACAO DE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITALARÊS LTDA.

PRAZO INDETÊRMINADO

SOCIEDADE LIMITADA (M,E

SALA D.sB

640.326,00

oarÀ oa corsnrutçÁo

1ZO2lm19 unz20'19

32.737 279t0001-87 RUA ALFREDO LOPES 17'17

JARDII\,1 MACARENGO SAO CARLOS SP 13560-460 R$

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENÍoS E MATERIAIS PARA USo MÊDIco. cIRÚRGIco, HoSPITALAR E DE LABoRATÓRIoS
COMÉRCIO ATACADISÍA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTEF{IORMENTE

^ REO APARECIOO BELIGOLLI SALDANHA

RIJA EPISCOPAL APTO. 94

MG12279020

213.442.00

2792

CENTRO SAO CARLOS SP 13560-049

067.739.686-40 SÔCIO E ADMINISTRADoR

FELIPE JAII,4E DE PINA

RUA PROFESSOR HERIO PALO 292

PORTAL DO SOL SAO CARLOS SP 13569-517

037.167.811-00 SÓCIo E ADI\,4INISTRADÔR

4925117

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

213.442.00

Página 1 de -
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RUA ANTONIO PEREZ HERNANDEZ 705 Í3ta2

PARQUE CAMPOLIM SOROCABA SP 18048-115 9t

o02.734 .032-57 SÓCIO E AD[,4INISTRADoR 213.442,O0

NOEi,l! IUEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICGHOSPITALAR LTDA.

12102t2019 707.921t193

REGISTRO DA DECLARAÇÁO DE ENOUADRAi,4ENTO DE IltICROÊMPRESA (ME)

018.893/20-0112020

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 640,326,00 (SEISCENTOS E OUARENTA MIL, ÍREZENTOS E VINTE SEIS REAIS)

ALTERÂÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS.
HOSPIÍALARES LTDA.., DATADA DE. 1610.112020.

ADMITIDO lURl SOARES MENDONCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRÂNCA, CPF: 002.734.032-57, RG/RNEj 905644 -

RO, RESIDENTE À RUA ANTONIO PEREZ HERNANOÊZ,705, Í'82, PAROUE CAMPOLIM, SOROCABA. SP, CEP 1804&115, NA

SITUAÇÃO DE SÔCIO E ADMINISTRADOR, ASSINÂNDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $
2't3.442.00.

REDISTRIBUICAO OO CAPITAL OÉ AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA. NACIONALIDADE BRASILEIRA. CUTIS: BRANCA

CPF: 067.739,6&0, RG/RNE: MG12279020 . MG, RESIDENTE À RUA EPISCOPAL, 2792, APÍO, 94, CENTRO, SAO CARLOS . SP

CEP í3560-049, NA SITUAÇÀO DE SÓCIO E AOMINISTRÂDOR, ASSINANDO PELÂ EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÀO N

socrEDADE DE S 213.442.00.

REDISÍRIBUICAO DO CAPITAL DE FELIPÊ JAIME OE PINA, NACIONALIDADE BRÂSlLElRA, CUTIS: BRANCA. CPFr 037.167.811-0(
RG/RNE: 4925.1,I7. GO, RESIDENTE À RUA PROFESSOR HERIO PALO,292, PORTAL DO SOL, SAO CARLOS - SP. CEP 13569-51

NA SIÍUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISÍRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DI

s213.442.00.

P coNSoLtDAÇÃo CoNTRATUAL DA MATRtz.

FrM DAS TNFORMAÇoES PARA NtRE:35231297423
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOSI 14IOAI2O2O

C€nidào Esp€.lllca. OocumerÍo @ílll@do po. GISELA SIMIEMA CESChIN. Se.êtária Gêralda Juc8p. A Júnta

Colngrcial do Esrádo d6 Sáo Paúo, gãranrê a altenücid.de desre d@uoenro qu..do visoâlzado dk€1âm6nrê .o pona

www,tu@§pônline.sp,gd.br sob o.úmoro d6 autonÍcdádo 138395432, sábádo, 15 de.gosro dê 2020 ás 12:42::!4.

Documento Gratuito
Proibida a Comêrcializaçáo

Pàgina 2 de ,
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 32.737 .279

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima

de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
idêntiÍicada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Tratando-se de CRDA emitida para
de modo que a certidão nêgativa
aquela acima informada.

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de do lntêrêssado(a).

pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja

pessoa iurídica, a
abrange todos os

Certidão n" 26316767 Folha 'l de 1

Data e hora da emissão 0210812020 09:46:41 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Cêrtidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n" 2, de I de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicagão de sua autenticidade no sítio
http J/www.dividaativa.pge.sp. gov.br



t

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não lnscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / lE: 32.737.27910001-87

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identifi cado.

Certidão n" 20080002380-19

Date e hora da emissão 0210812020 10:13:32

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquêr rasura ou emenda invalidará este documenlo.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sÍtio
www.pfe.Íazênda.sp. gov. br

Fôlhe í dê 1



22iA512020 CERTIDAO II,4OA CADASTRO INEXISTENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO CARLOS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Arrecadaçâo

Certidão Negativa de Débitos de Tributos lmobiliários

CPF/CNPJ; 32.737.27910001 47

A Secretaria Municipal da Fazenda CERTIFICA, após buscas em seus Íegistros, que vinculado ao CPF/CNPJ:
32.737.27910001-87 não existe(m) imôvel(is) inscrito(s) junto ao Cadastro lmobiliário do Municipio. Fica ressalvâdo o
direito da Fazênda Pública do Município de São Caíos, exigir créditos tributários, que venham a ser apurados ou que
sê veriÍiquem a quâlquer tempo, inclusive em relação ao período abrângido por esla certidão.
A presente é válida por í80 dias a partir da data de sua emissão, conforme DecÍeto 07/95.

Certidão emitida ás 11:21 horas do dia 22lO5l2O2O (hora e data de Brasília)
Código de controle da certidãor SC643/2020

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada na página da Secretaria l\.4unicipal da fazenda
(http://www.saocarlos.sp.gov. br).

F

https://cidadaoscarlos.giâp.com.br/apertrib/í?p=231 :98:0: iNO:98:P98_DOCUMENTO:32737279000187



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MOBILIARIOS

N.6749412020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS certifica que NOE
I 'DIGAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICC
tÚsplrRlRR LTDA, cNPJ/cPF: 32.737.279t0001-87, encontra-se inscrit
(a) junto ao Cadastro Mobiliário Municipal na atividade de Comérr
Atacadista De lnstrumentos E Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitai
E D, conforme lnscrição Municipal 78398, nada devendo aos cofrr
Municipais ate a presente data. Fica reservado à Fazenda Pública o direr
de reclamar débitos que venham a ser apurados a qualquer época. Nat
mais.

t

IÍ

It\a

I

São Carlos, Sexta-Feira ,22 de Maio de 20.,

OBS: A prêsente Certidão e válida por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua emissão, de acordo com i
Decreto n.' 07/95.

EB2EDF91 93952538A4439C438EFCF52D0



Via Rápida EmpÍesa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAUTO

Secretariã de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

lnovação

Governo do Estado de São

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidãs nêste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Qualquer alteração de dados e condições que determinam â inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica na perda
de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar
suê solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condiçôes
supramencionadas no documento, de Íorma que se não atendidas as notiÍicações, poderá ter inicio procedimênto de apuração de
responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidâs de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período
de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento rêflete a situação do licenciamento intêgrâdo na dãta de sua emissão e para confirmar sua validade consulte o
'' https://www.jucesp.sp.gov.brlvRE/Home.aspx.

DADOS DA SOr-rC|TAçÃO, EM|SSÃO E VAUDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOTO/NÚMERO

sPM2030109114

DATA DA SOUCTTAçÃO

70/03/2020

DATA DE EMISSÂO

7s/09/2017

DATA DE VALIDADE

70/09/2022

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAT

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUÍOS
MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

ATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

ENDEREçO DO ESTABELECIMENTO

A ALFREDO LOPES, 1717 SALA D.5B

CNP.,

32.737 .279/OOO7-a7

IARDIM MACARENGO, São Carlos - SP CEP: 13560460

Ánel oo gstagruoMENTo 1ss5.67

ÁREA Do tMóvEt 1sss.67

ATIVIDADES ECONÔMICAS I.ICENCIADAS

4645101- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645102 - Comércio atâcadistâ de próteses e artigos de ortopedia

7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

7112000 - Serviços de engenharia

ATIVIDADES AUXITIARES LICENCIADAS

Sede

Escritório Administrativo

ANALISE DE VIABILIDADE

PÁGINA I1I DE Í,1

Prefeitura do Município de São Carlos

É importante seber que:

I
ulo



PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 5ÃO CARI-OS

DATA DE EMrSsÃOt 2910r/2020vÁuDo PARA A rNscRtçÃo MUNtctpAL Do tMóvE[

TIPO DO IMóVELI Número IPTU: 03092001001

RESTRTçõES AO EXERCíCIO DA ATTVTDADE NO TOCAL tNOtCADO:

t L\q

» Atividade permitida desde que o empreendimento possua EIV - Estudo de lmpacto de Vizinhança, conforme estabelecido nas

Leis ne 18053/2016 e ns L5.958/2011. A Prêfeitura podêrá a qualquer momênto notificar o interessado a apresentar o Estudo
supramencionado para o exercício da atividade. Não atendida a notificação, a Prefeitura pode iniciar procedimento de ãpuração
de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel e/ou câssâção do licenciamento, nos termos das

Leis ns 18053/20U e ne 15.958/20U.

» Atividade permitida no local indicado desde que possua 1 (uma) vagâ de estâcionamento para automóveis a cada 50m'?
(cinquenta metros quadrados) de área construída e, no mínimo, 10 (dez)vagas de bicicletas, nos termos do arti8o 104, da Lei ne

15.958/2011.

» Atividade permitide no local indicado desde que não ultrapasse os níveis de pressão sonora estabelecidos nas normas NBR

10.151e NBR 10.152, e alterações posteriores, para o período diurno {7:00 às 22:00h - sete às vinte e duas horas} e para o
período noturno (22:00 às 7:00h - vinte e duas às sete horas), assim como sejam obedecidas as suas recomendações, nos

termos do Decreto ns 130/2010.

» Atividade permitida no local indicado contendo a utilização de a lto-fala ntes fixo por estabelecimentos desde que este.ia no
interior do imóvel com volume e horário determinados no alvará de funcionamento concedido pela Prefeitura de Municipal de
São Carlos, conforme artigo 3e da Lei ne 13.768/2006.

Atividade permitida no local, desde de que ao solicitar o Licenciamento lntegrado seja informado a metragem nos campos
"Área do Estabelecimento" e "Área do lmóvel", a Prefeitura necessita que seja informado a área construída, nos termos do
artigo 46 da lei Municipal 11.438/1997 e alteÍações posteriores.

» Atividade permitida no local indicado, desde que apresente quando solicitado isolamentos, tratamentos acústicos e

antivibratórios necessários a não causar incomodo de vizinhança., nos termos do artigo 13 da Leie 16.101/2012.

» Atividade permitida no local indicado desde que observadas as medidas m itigadoras do tipo CS3 (R)-Comércioou Serviço
geradores de tráfego pesado compatíveis com o uso residencial (a, b, c, d, e, í g.), nos termos do artigo L60 da Lei ne

18.059/2016.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da 5aúde / Vigilância Sanitária

Secretaria de Estado da S€gurança Pública / Corpo de Bombeiros

rA EM|SSÃO NÚMERo DE tIcENçA VATIDADE

70/09/202275/09/2077 AVCB 00003L7353

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECTARAçÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciadã pelo
Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação
aprovada pelo Corpo de Eombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo mantêr os sistemâs de segurança contra incêndio sob minha
responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o prêconizado pêlo Regulamento
de Segurança contra lncêndio do Estado de são Paulo.

» Dêclâro estâr cientê de quê estou suieito à fiscalização do Corpo de Bombeiros ê que, além da

cassação da Licença, o registro de informaçôes inverídicas pode acarretar ao declarante o
crime de falsidade idêológicâ, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena

de um a cindo anos de reclusão e multa, sem preiuízo das providências administrativas e cíveis
cabíveis.

PÁGINA Í2I DF Í4

At;vidãde licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.



Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERo DE tIcENçA

ISENTO

VALIDADE

IN EXISTE NTEIN EXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECTARAçÔES:

» Atividades exercidas no local:4 5-1/01 - Comércio atacadista de instÍumentos e materiais
para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

» Declaro que a atividade nâo será instalada e/ou realizada em APÍ\4 (Área de Proteção aos
Mananciais)/ APRM (Área de Proteção e Recuperâçâo de Mânanciais).

» Declaro que, para o exêrcício dã atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da

CETESB: 1.Cortê de árvores nativas isoladasj 2. Supressâo de vegetação nativa;3. lntervenção
em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m3 (cem

metros cúbicos); 5. lntervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

ffi

Secretaria da Atricultura / Coordênadoria de Defesa Agropecuárie

DATA EMISSÃO PROTOCOTO ISENTO CNAE

4645-r/Ot
464s-t/02
7112-0 /OO
749O-r/99

FORAM PRESTADÂS AS SEGUINTES OECTARAçõES:

» Declaro que as atividades que realizo pâra este pÍotocolo não são de âmbito de gestão no
sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa
Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de São Carlos

VIGILANCIA SANIÍARIA

DATA EMISSAO PROTOCOTO ISENTO CNAE

4645-7/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAçõES:

- Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
anitária

DATA EMISSÃO PROTOCOTO ISENTO CNAE

7490-7/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECTARAçõES:

» Declaro êstar ciente de que â atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância
sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO CNAE

4645-1107

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECTARÂçÕES:

» Declaro estar ciente de que â atividade que realizo não é licenciada pelo óÍgão de vigilânciâ
sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

7772-0/OO

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECI.ARAÇÕES:

PÁGINA I3I DF Í4

DATA EMISSÃO

70l03l2020



Prêíeitura de São Carlos

» Declaro estar ciênte dê que a atividade que realizo não é licenciâda pêlo órgão de vigilância
sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO

10/03/2O2o

NÚMERO DE TICENçA

sPM2030109114

VALIDAOE

10/03/2025

5^

PÁGINA Í4I DT Í4I



Consulta Regularidade do Emprcgador htlpsr/qonsulta-crl.caixa.gov.br/consultacrtTpages/consu ltaE

a

G/|,IXA
CAIXA ECONôMICA FEDÉRAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

al:
Endêreço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

validade:3 1/07 I 2O2O a 29 / 08/ 2O2o

CeÉificação Número: 202007 3!0527 397 54567 7 I

Informação obtida em O2/O8/2O20 09:35:58

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

32.737.27910001-47

NOEM MEDICAL IMP E EXP OE PRODUTOS MEDIC

RUA ALFREDO LOPES 1717 SALÁ O 58 / ]ARDIM MACÂRÉNGO / SAO
CARLOS ,/ SP / 13560-460

l of I 02/08i2020 r,'
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,ABÀIHISTÀS

Nome: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E EILIAIS)
CNPJ: 32 .737 .219/000L-87
Certidão no: L7 829453 / 2020
Expedição: 02/08/2020, às 09:40:14
Validadet 28/0L/2027 - L80 (cento ê oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que NoEu MEDICÀL MpORTÀcÀo E ExpoRTÀCÀo DE PRODUToS
MEDICOS-EOSPIIÀIÀRES LTDÀ (MÀTRIZ E EILIÀIS), inscr.ito (a) no CNPJ sob o
n" 32.137.279/OOO1-8?, NÀo CONSTÀ do Banco Nac j-onaf de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emiti-da com base no art. 642-A da ConsofidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2Ol\, e
na Resol-uÇão Administrativa no l4'10/2077 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Cêrtidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fifiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidadê no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: //www. tst.jus.br) .

Certidão emit j-da gratuitamente .

rNroRüAÇÃo níPoRTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dâdos
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatórj-a transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inc.l-usive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em .Iei; ou decorrentes
de exêcuÇão de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



02JO4t2020 1241232

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA OO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CíVEIS

CERüDAO ll': 2604533

A autenticidade desta certidáo poderá ser conÍirmada pela internet no site do Tnbunal de Justiça

FOLHA: 'l /1

A Diretoria de ServiÇo Técnico de lnÍormaÇÕes Cíveis do(a) Comarca de Sáo Paulo -
Capital, no uso de suas alribuiçôes legais,

CERTIFICA e oÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuiçóes de PEDIDOS DE
FALÊNC|A, CONCORDATAS, RECUPERAçÔES JUOtCtAtS E EXTRAJUD|C|A|S. ânteriores â

0110812020. verificou NAOA CONSTAR como réu/requerido/inleressado em nome de:

NOEM i,IEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES
LTDA, CNPJ: 32.737 .2791000'l-87, conforme indicaÉo constanle do pedido de certidão.."""'

autor (a). São os feitos com

do Estado de Sáo

Esta
Grau de Recurso.

os feitos uídos na 1â | megmo quê estejam êm

com qualquer base de dados de

conferência dos dados pessoais fornecidos pe
destinatário da certidáo.

isado é de responsabilidade exclusiva do

A cêrtidão em nome de pessoa juÍídica considêÍa os processos referêntes à matriz ê
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos nâo qualiÍicados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na ceÍtidão (ElRELl, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital

Esta certidão é sem custas

São Paulo, 2 de agosto de 2020

1241232

llillillilffit iltilfl iltil
PEDIDO N":

A data de inÍormatizaçáo de cada Comarca/Foro pode ser verificada no ComunEado
SPI no 2212019.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIçA
CENTRAL DE CERTIDÂO

Fórum Des. Rodolfo Arreliâno
As Desembargador GErÍa BarÍgto. 20O - TérÍeo - Aa Sul, bairÍo Joana Bezerra

Fones n" (081 ) 3181-0400 (FAX)/ 3'1 81 -0476 ê 31 81 -0470
cEP 50.0s0-700 - REctFE - PE

CERTIDAO CIVEL
VALIDADE 30 OIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 02/08/2020 09h33min

No da Cêrtidão: 59072812020
Data de Validadê: 0110912020

No da Autenticidade: 86.GF.FX.43.ZH
Os dados dos docuÍEnlos coníantes nêsta cêrtidão roÍam inlonnados pêlo 3olicitânte, 3uâ tilúlâridedê ê eutenticidade deveÍão

ser conÍeridas pelo intêrêssado, conÍorrE o docuíÍEnto oÍiginâl

Razáo Social:
NOEM MEOICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

PRODUTOS MEDICOSHOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.737.279/0001€7
Endereço Residencial: R ALFREDO LOPES, í7í7
Bairro: JAROIMMACARENGO

lnscrição Estadual: 37.471.990.110
Compl: SALA D-58
Cidade; São carlos/SP

CêrtiÍicô que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 1o

Grau, implantado nas Unidades Judiciáías de competência Cível, Executivos fiscais e Execuçâo de Título
ExtÍajudicial, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, açáo protocolada e que esteja em
tramitaÇão contra â pessoa acima identificada.

A presentê certidáo, em consonância com a legislação vigente, atendê ao disposto na lnstrução Normativa do
TJPE n'07 de 0210612014, na Resolução do CNJ n" 185 e na Lei 11.41912006 e foi expedida gratuitamente
alravés da lnternet.

Observações:
A autgnticidade desta cêrtidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,

através do link htlps://www.tjpe.jus.br/ceítidaopje/xhtml/main.xhlml, na opÉo - Validar Certidão Negativa dê Processos

Cíveis (PJe)- utilizando o número de autenticidade acima idenüficado.

Esta certidÃÊo nÂ.Êo abrange os processos distribuÃdos antes da implantú§Ãfo do Sistema Processo Judicial Elet.Ã nico

â€" PJe, no Ãlmbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. o reÍerido Ão verdade e dou ÍÃo.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS IVEDICO-HOSPITALEntidade:
LTDA.

Período da Escrituração: ,;,rc2t2o1g a 31t12r201g
Número de Ordem do Livro: 1

&

CNPJ: 32.737.27910001-87

NOme Empresarial f$fl ueotCat- tunoRrAcAo E ExPoRrAcAo oE PRoDUToS MEoICGHoSPITALAF

NIRE 35231297423

CNPJ 32.737 .279|OOO1-87

Número de Ordem 1

Município

\,"rrreza do Livro DIARIO GERAL

SAO CARLOS

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamênto do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encêrramento do exercÍcio social 31t12t2019

12102t2019

Quantidade total de linhas do arquivo
590

Nome Empresarial NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAF
LTDA,

DIARIO GERALMturera do Livro

Número de ordem

Data de inicio

Data de término

12t02t2019

31t12t2019

Este documento é parte integrante de escrituraÉo cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
69.40.69.6C. D3. D8.E7.5A.37.57.5D.E4.45.2F.82.9F.8O.20.88.14-1 . nos termos do Decreto n" 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador Página 1 de 1

TERMO DE ABERTURA

TERMO DE ENCERRAMENTO

590
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MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

slsTEMA PÚBLICO DE ESCRTTURAÇÃO DIG|TAL - Sped Versão:

I

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÂO CONTABIL DIGITAL

NIRE

35231297423

CNPJ

32.737.279t00O1-87

NOME EMPRESARIAL
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA.

FoRMA oA EScRITURAÇÃo CoNTÁBIL

Livro DiáÍio

PERíoDo DÂ EscRrruRAçÂo
'1i,0212019 a 3111i,2019
NÚMERo

1

DO LIVRO

contador 26650302848

Pessoa Juíídica (e-CNPJ ou e-PJ) 32737219000187

NÚMERo Do RECIBo:

69.A0.69.6C.D3.D8.E7.5A.37.57.5D.E4.
45.2F.82.9F .8D.20.EE. 1 4- 1

FABIO LUIS
BACCHINI:26650302848

513582763125054662
9

14t0512020 a
1410512023

Não
I

NOEM MEDICAL
IMPORTACAO E

EXPORTACAO DE
PRODUTOS:3273727900

6760581 83484063640 0110812019 a
31t0712020

Sim

0187

Escrituração recebida via lnternet
pelo Agênte Receptor SÊRPRO

em 2210512020 às 15:'13:03

04.94.79.E4.EE.6A.93.DC
3'l . F6.4D.D3. B1 .E4.0C.90

Considera-se autenücado o livÍo contábil a que se rêfere este rêcibo. disf,ensando-se a autenticaÉo de que trata o art. 39 da Lei n'8-934/1994.
Este recibo comprova a autenticaÉo.

BASE LEGAL: Decreto n' 1.800/1996, com a alteração do Decreto n" 8.683/2016, e a s. 39, 3$A, 39-B da Lei no 8.934/1994 com a alteraçáo da
Lei Complêmêntar n" 1247120í4.

,,,\

I

I

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRIÍURAÇÂO

r DENTTFTCAÇÂO DA ESCRTTU RAÇÂO

TATUREZA DO UVRO

DIARIÔ GFRAI

'T'ENTIFICAçÂO DO ARAU|VO (HASH}

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

OUALIFICAÇÃODOSIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
N. sÉRrE Do

CERTIFICADO
VÀLIDADE

RESPONSÁVEL
LEGAL



Emlssão: 2310312o2c
Hora: 15:33:17

C.N.P.J.: 32.?37.279/040L-47

. Bdanh encerrado emt 3UL2l2Ol9
BATANçO PATRrÍ.lONlÂL
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.-tG"
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAT

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Acompanhamento de Contratos

Atestado de Capacidade Técnica n.e L0l202O -

su us/cooRAc/DrcoNT/GEAcoNT
Brasília-DF, 18 de junho de

2070.

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, e a quem possa interessar, que a

EMPTESA NOEM MEDICAT IMPORTAçÃO E EXPORTAçÃO DE PRODUTOS M E DICO-HOS P ITALARES
LTDA, inscrita no CNPJ N.e 32.737.2L910001-87,com sede na RUA AI-FREDO LOPES, ne 1.717 - SAIA
D-58, JARDIM MACARENGO - SAO CARI-OS - SP, CEP: 13.560-46(&ecutou saüsfatoriamente a

entrega de termômentro corporal digital com infravermehlho laser sem toquê/sem contato, com
funcionamento a pilha, conforme Termo de Referência (ld - 41163882), que mede a temperatura sem

\/ ecessitar entrar e contato com a pele. Mede também a temperatura de superfícies à distância 01 Cm

a 05 Cms em 01 segundo, e acompanhando cada unidade 2 pilhas 444. AUTORIZAÇÃO (ld - SEI

414033s).

O Contrato foi formalizado por meio da Nota de Empenho 2020N E00554 Ft2628641,
vinculado ao Procêsso Administrativo SEI ns «)4«1.00o,2463712020-68,pelo valor global de R$

67.477,O5 (sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinco centavos), emitida em
03 de iunho 2020.

Declaramos que a execução dos serviços foi de boa qualidade, não havendo, atos ou

fatos que possam desabonar a sua idoneidade perante a SecretaÍia de Estado de Justiça e Cidadania
do DF.

LEONARDO XAVIER

Gerente de Acomponhomento de Contratos

De acordo.

ÂNGELA DE ouvEtRA pEREIRA

Coordenodoro de Aquisições, Controtos e Convênios

JALTES GONçALVES DOS REIS

Diretor de Controtoções

EDIMAR SOUZA LIMA

Chefe do Unidade de Administroçõo Gerol

Autorizo a emissão do Atestado de Capacidade Técnica à empresa NOEM MEDICAL
IMPORTAçÃO E EXPORTAçÃO DE PRODUTOS M EDTCO-HOS PtTA LA RES L]iD*rita no CNPJ N.e

32.737.21910O0t-87, nos termos acima.

I

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N9 10/2020

ANTONIO CARTOS ELTETO DE OLIVEIRA

Su bse c retá ri o de Ad m i n í straçõ o G e rol
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Documento a ssinado eletronica mente por IALLES GONçALVES DOS REIS - Mat..14ll2a+2,
Oiretor(a) de Contrata.Ães, eín22/0612020, às 14:25, conforme art. 6s do Decreto n' 36.756,
del6desetembrode20l5,publicadonoDiá.ioOficial do Distrito Federal ne180,quinta'
feira, 17 de setembro de 201S.
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í::,,*169

tuM
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Documento assinado eletronica mente por IEONARDO )(ÂVIER DO NASCIMENTO -

Matr,0221260-9, Gerente de Acompanhamento de Contratos-Substituto(a), em 22106l2O2O,
às 14:41, conforme art. 6s do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito FedeÍal ne 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

sei! B
Documento assinado eletronicamente por ÂlggLl o: oLvelRA PEREIRA - Matr,o245a77 -9,
CoordenadoÍ(al de AquisiÉ€s, Contratos e Convênios, em 22/0612020, às 14:46, conforme a rt
6e do Decreto n' 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficia I do Distrito
Federal ne 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

sei! 6
Documento assinado eletronicamente por EDIMAR SOUZA LIMA - Matr.0O91233-6, Chefe da
Unidade de AdministrcÉ,o, em22/06/2020, às 14:47, conforme a rt. 5e do Decreto n" 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal ne 180, quínta-feira,
17 de setembro de 2015.

sei! B
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS ELTEÍO OE OLIVEIRA -

Malr.O2424l7-7 . Subsecretário(a) de AdmlnistraÉo Geral, em 22/06/2020, às 17:03, conforme
art. 6e do Decreto n' 36.756, de 16 dê setembro de 2015, publicado no Diário Oficiâl do
Distrito Federâl ns 180, quinta feira, 17 de setembro de 2015.

A a utenticidade do documento pode ser conferida no s ite:
http://sei.df .gov.br/sei/control ador_externo.php?
a ca o"doc umento_conferir& id_orga o_a ces so_externo=O
verificador= 42052569 código CRC= 4AB5Ír40C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SAIN - EstaÉo RodoferroüaÍia - Ala Central - Bairro Asa Norte ' CEP 70631-900 - DF

00400-00024637/2020-68 Ooc. SEl/GDF 42052569



U N'ERSIDADC DE 5ÃO PAT'IO
FÂCUI.DADG DE SÂÚOC PTbUCA

scnuço EspEcr LDEs úoc É ARAn QUARA - sESÀ

Rua rtália, 16u - centro - c-x. pqstâl 27 - Tel. (016)3334-60m - Fax (016t,?322-3L2L

CEP 14,801-350 - Arâraquara - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a êmpresa ÍtlofM MEOICAL PROIXTTOS MÉDICO

HOSPTTAIAR LTDÀ inscrita no CNPJ sob o ne 32-737.2791ím1€7, estabelecida na RUA

' ALFREDO IOPES, ne t7,7, bairrc JARDTM MACÂRE!{GO, na cidade de SÃO CARLOS/SP.

forneceu produtos ao sERVtçO ESPECTAL DE SAÚDE DE ARARAqUARA - FSP/USP, CNPJ ne

53.025.5:!0/00Zl-60, estabelecida na RUA rÁUÀ 1617, CENTRo na cidade de

AR/UrilQUAtw§P.

Registramos. quê a emprEsa entÍegou 162 caixas com 50 unidades de máscara cirúrgica

descartável triplã, conforme trtota iiscat 0O5S de 10/5/2020, data em que ocorêu a entrega.

lnformamos ainda que os materiais acima Íeferidos apresentaram bom desempenho

operacional, tendo a empÍesa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a

desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Araraquara de 9 de julho de 2020

Ana Mendes
Númêro USP - 7067050
Encarregada de Setor de Compras

t \

T



NOEM
DA NOTA

MEDICAL IIIPORÍACAO E EXPORTACÀO DE PRODUTOS M€DICO+IO§P OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
FISCAL ELETRÔNICA II{Í}ICÀ)ÀÂBATXO. ET4SSÃOJ VALOR TOÍAL: RT I3,77O,OO Í)ESTI'{ATÂRIO UNÍYERSIDADE DE

. RUA TALIA 1617 CENÍRO ARARAOT,'ÁRÀ.SP
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D ái rio Oficial Poder Executivo

Estado de São Paulo Seção I

Palácio dos Bandeirantes
Âv. iilorumbi. 4.õ00 - Morumbi - CEP 05598§00 - Fone: 37il{i3344

N"'lí2 - DOE - l'l106/20 - seção í - p. 2í

cENTRo oE vtctLÂNctA sANtrÁRtA

Porteria CVS - 14, de í0.06.2020

Post€Íga em caráler e,(,jcpcionâ1. nô âmbrrn do Srstema Estadual
de Vigilância SaÍlrtária - Sevisa, o prazo para rerovaçào de

licenciamento sanitário dos estâhelecrmentos de inleresse da

saúde e das fontes de rad,açào ionrzanlc. c dá pÍovidêncri§

A Diretoria Técnica do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da

SecÍetaria de Estado da Saúdç de São Paulo (CVS/CCD-SES-SP). considerando que:

- A Portaria CVS l, de 9/l/2019, disciplina, no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária -

SEVISA, o licenciamento dos estabelecimentos de interesse da saúde e de fontes de radiaçâo ionizante, e

dá providencias correlatas, em especial seu anigo I I que trata da validade da Licença de Funcionamenta.

- A Lei federal 13.919, de 61212O20, dispôe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de imponância intemacional decorrente do Coronavírus responsável pelo suío de 20t9 e que.

especialmente em seu artigo 3' §7' inciso II, estabelece que o gestor local de saúde, autorizado pelo

Ministério da Saúde, pode adotar medida de isolamento e quarentena, entÍe outras;

- O Decreto estadual 64.879, de 201312020, reconhece o estado de calamidade pública que atinge o estado

de Sâo Paulo, em decorrência da pandemia do Covid-19, e,

- O Decreto estadual 9.994, de 2815/2020, dispõe sobre a medida de quarentena de que trata o Dccrçto

estadual 64.881/20, institui o Plano São Paulo e dá providências complementares:

Resolve:

Artigo l" As Licenças de Funcionamento (LF) com vencimento a partir de 0l-03-2020 passam a vigorar

por mais 90 dias, a contar da data de término da quarentena municipal, determinada por normativa legal

do gestor de saúde dos municipios em que estão situados os serviços de vigilância sanitária competente

estadual ou municipal - para fins de renovação da referida liÇença.

§ l' Aplica-se ao caput deste a igo a Licença de Funcionamento de todo cquipamento com lonte de

radiação ionizante (Anexo Il - Port. CVS 1/19) e estabelecimento de interesse da saúde cuja atividade

econômica está classificada como alta complexidade (Anexo I Port. CVS l/19), quc exigem inspeção

sanitária prévia para renovação de sua [-]'.

§ 2" Não se aplica ao disposto no caput deste aíigo a Licença de Funcionamento dos estabelecimentos de

interesse da saúde cuja atividade econômica está classificada como baixa complexidade ou baixo rtsco

(Anexo I da Portaria CVS l/19), que dispensa inspeçâo sanitária prêvia para renovaçâo de sua LF.



§
I

§ 3'A Licença de Funcionamento emitida pelo serviço de vigilância saniúria estadual (GVS). após

renovação, teÍá yalidade definida conforme artigo I I da Portaria CVS l/19 ou a que vier a substitui-la.

§ 4" A Licença de Funcionamento emitida pelo serviço de vigilância sanitrária municipal. após renovação,

pode ter sua validade Íixada em regulamentação especíÍica, conforme disposto no parágrafo único do

afiigo I I da PoÍtaria CVS l/19 ou a que vier a substiruí-la.

Artigo 2'A não renovação da Licença de Funcionamento implica no seu cancelamento pelo ôrgào de

vigilância sanitiria coÍnpetente, e demais sançôes cabiveis. conforme previsto no aniEo 122 do Código

SaniuiLrio Estadual - Lei estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998

Artigo 3" Esta PortaÍia entra em vigor na data da sua publicaçào.

§ln Permanecem inalteradas as demais disposições da Poíaria CVS 1/19 ou a que vier a substitui-la;

§2'Revogam-se as Portarias CVS 3, de 2313/20; e, CVS I I, de l/6/20.



16-9_

Sistema Estadual de Vigilância Sânitária
Prefeitura Municipal de SÃO CARLOS

LICEN A DE FUNCIONAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA

N" CEVS: 3548 90 622-464-000090- 1- 6

DETATHE

DATA DE VALIDADE 22/ O7 /2O2O

007698/20r9
OOO452J2O19 Data do Protocolo íOlO4l2O19

DISTRIBUI DORA/I MPORTADORA
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
464q.í'Oí COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMÉNTOS E MATERIAIS PARÁ USO MÉDICO,
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
ESÍABELECIMENTO

RAZÃO SOCIAL

NOME FANTASIA:
CNPJ / CPF:
LOGRADOURO:
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
MUNICiPIO:
CEP:
PÁGINA DA WEB;

RESPONSÁVEL LEGAL: ÀuRxo ÀpÀREcrDo BELrcoLI.r sÀriDÀNEÀ

CPF: 067739686,t0
NO INSCR. CONSELHO PROF:

RESPoNSÁVEL TÉcNlco: FELTPE;rÀruE DE prNiÀ

CPFr 03716781100
No INSCR CONSELHO PROF: so699o4s12

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO OE
PRODUTOS MEOICO-HOSPITALAR LTDA.
NOEM MEDICAL
32.737.279tO001-87
Rua ALFREDO LOPES
SALA D€B
JARDIM MACARENGO
sÃo caRLos
í3560460

CNPJ ALBERGANTE

NUMERO 1717

UF SP

CONSELHO REGIONAL: cREÀ

UF: sP

CONSELHO REGIONAL: CREÀ

UF sP

N" PROCESSO:
N" PROTOCOLO,

SUBGRUPO:
AGRUPAMENTO:

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:

OBJETO LICENCIADO:



10

N" oEVS 354 8 90622-464-OO 0090- 1- 6 oATA DE VALIDADE: 22/0
LrcENÇA DE FUNCTONAMENTO - VtGlúNCrA SANrT IA

CLASSES OE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CL.ASSE OE PROOUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÔPRÁ

DISÍRIBUIR

IMPORTAR

o{À) MÀRrÀ FERNÀNDÀ CEREDÀ DÀ vrcrlÀNcrÀ sÀNrrríRrÀ DE sÀo cÀR,.os
CONCEDE À PRESENfE LICENÇÀ DE EUNCIONÀIIIENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÀVEL(IS) À§SUME (M) CONÉECER À LEGISLÀÇÀO
sÀNrrliRrÀ vrcElÍlE E clnÍpRr -LÀ TIerEGRAIMEIIrE, rNcr-usrvE Eta suÀs t.orgnÀs ÀmÀrrzÀÇôEs, oBsERvÀNDo Às BoÀs PRliÍÍcÀs
REEERENTES ils ÀrrvtDÀDEs E ov sERvrÇos pREstÀDo, REspoNDalaDo clvr! E CRrMrNÀIMENTE pELo NÀo cultpRrMElirro DE rÀrs
ExrcÊarcrÀs, ErcÀNDo, rNcr,usrvE, slrJErro (s) Ào cÀNcELÀuENro DEsrE DocoMEmo.
ÀssuuEÀt ÀrÀIDÀ rNTErRtÀ REspoNsÀBrrrDÀDE pEr^À vERÀcrDÀDE DÀs ÍNEoFUÀÇõES Àeur pREsrÀDÀs pÀr,À o ExERcicro DÀs
ÀTrvrDÀDEs REr.ÀcroNÀDÀs E DEcr.ÀRÀra EsrÀR crE!ÍtEs DÀ oBRrGÀÇÀo DE pREs?ÀR Esc!,ÀREcrMENTos E oBsERvÀR Às ExrcÉNcrÀs
,,EcÀrs eIrE VTEREM À sER DETERMTNÀDÀS pELo óRGÀo DE vrcrliNcrÀ sÀNrTÁÀrÀ CoMpETENTE, EM euÀleuER fEMPo, NÀ FoRúÀ
PREVISTÀ NO ÀRTIGO 95 DÀ I,EI ESTÀDUÀL 10,083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

-iÀo cÀRLos 22/01 / 20L9
LOCÀt DÀTA DE DEFERIMENTO

codigo de validaÇão: 15 63831020271

À autenticidade deste documênto deverá ser confilnada na página do Si.stema de lnformaçáo em VigilâÍtc1
Sanitária, no endereÇo: https : //sivisa.saudê.sp.gov.brlsivisa/cidadao/
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Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/2535 ló 1675320203

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

32 737 .279t0001-87 Autorização 8.18.318-4

Máscara cirúrgica NOEM 99% BFE

Nome da

Modêlo Produto Médico

lúáscara cirúrgica NOEM 99o/o BFE com 1 unidade

Máscara cirúrgica NOEM 99% BFE com 10 unidades

Máscara cirúrgica NOEM 99% BFE com 100 unidade

Máscara cirúrgica NOEM 99% BFE com 20 unidade

Máscara cirúrgica NOEM 99% BFE com 5 unidades

Máscara cirúrgica NOEM 99% BFE com 50 unidade

;; íIlli

Tipo dê Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

NomeTécnico lvlascâras

Registro

Processo

Fabricante
Legal

81831840008

25351.616753t2020-34

. FABRICANTE: FOSHAN UNITED MEDICAL TECHNOLOGIES LTD. - CHINA. REPUBLICA

POPULAR

ClassiÍicação dê I - BAIXO RISCO

Risco

Vencimento do
RêgistÍo

VIGENTE

Voltar

I of2 02/0{t/2010 ,r



l&
Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária https://consultas.anvisa.gov.br.r#/saudd2535 | 6 | 67532(P

2 ol'2 02/08i2010I

I
I



,ffiConsultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária https://consultas.anvisa.go\.br/#/cmpresavempresaíC253

Consultas / Funcronamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Émpresa Nacional

Razâo Social CNPJ

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS 32.737 -279IOOO1-87

MEDICO-HOSPITALAR LÍOA.

Endoraço Completo Teletone

Rosponsável Técnico Ro3ponsável Legal

[sem dados cadastrados] [sem dados cadastrados]

Dados do Cadastro

CadastÍo Nô

8.18.318-4 (6LY12HY3W/HW

No do Processo

25351.344746DO19-91
Atividad6 , Classês

Armazenar

. Correlâtos

Expedir

. Correlatos

lmportar

Detâ do cedastro

o8to7 t2019

Situaçâo

Cedastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

. Correlatos

CertlÍicado dê Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigonte)

EmpÍêse Solicitantê Linhas dê CêítiÍicâção Vigentê3 Deta de Publicação

Nenhum rêgistro encontrado

CortiÍicado de Boas Práticas de DÉtribuição ê Armazenegem - CBPDA (Vigento)

Empresa Solicitente Linhas de Certificação Vigontes Data dê Publicação

Nenhum regrstro encontrado

Vencimento do Certificado

Vencimonto do CêrtiÍicado

VoltaÍ

I of2 l)l {)8 lÍ)lr,



Consultas - Agência Nacional dc Vigilância Sanitária https:r'lconsultas.anvisa.gov.br/#/cmpresas/empresas/{2 535 I 34}

lt2 ol2 l{
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

HN DESC comercio e confecçoes de produtos hospitalares ltda.epp

CNPJ 10.235.337/0001-31 Autorização

Produto AVENTAL DESCARTÁVEL HNDESC

Modelo Produto Médico

Avental Manga Longa: Avental manga curta; Avental punho lastex; Avental sem manga.

Tipo de Arquivo AÍquivos Expediente, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(â)

Nome Técnico Vestimenta Hospitalar

80719720001

25351 .054242t2012-31

Registro

Fabricante
Legal

ClassiÍicação de I - BAIXO RISCO

Risco

Nome da

Empresa

Vencimento do

v Rêgistro

8.07.197-2

PÍocesso

. FABRICANTE: HN DÊSC comercio e confecções de produtos hospitalares ltda.epp - BRASIL

VIGENTE

Voltar

ll 02 0À



Consultas / Produtos paÍa Saúde / Produtos pâra Sâúde

Detalhes do Produto

HN DESC comercio e confecções de produtos hospitalares ltda.epp

10.235.337i000'l -31 Autorização

Produto TOUCA DESCARTAVEL HN DESC

Modelo Produto Médico

Touca com laÇo

Íoucâ Costurada

Touca Sanfonada

Tipo de Arquivo Arquivos Expêdiênte, data ê hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Vestimenta Hospitalar

80719720007

25351 .054293t2012-50

Registro

v Classificâção de I - BAIXO RISCO
Risco

Vencimento do
RegistÍo

VIGENTE

Nome da

Empresa

8.O7.197-2

Voltar

PJCN

Processo

Fabricante
Legal

r FABRICANTE: HN DESC comercio e confecçóes de produtos hospitalares ltda.epp - BRASIL

ll-
rt,T,I

fl 02/()r



t

Consultas / Produtos para Saúdê / Produtos para Saúde

Dêtâlhes do Produto

HN DESC comercio ê cônfecções de produtos hospitalares ltda.epp
Empresã

10.235.337/0001-31

PROPÉ DESCATÁVEL HN DESC

Autorização

Produto

ome dâ

PJCN LOl.197-2

Modelo Produto Médico

PROPE ANTIDERRAPANTE

PROPE DESCARTÁVEL

Tipo de ArquivÕ

Nome Técnico

Fabricantê
Legal

Classificãção de I - BAIXO RISCO

Risco

istroReg

Processo

Arquivos Expêdiênte, data e hora dê inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Vestimenta Cirurgica

80719720006

25351 .054251 t2012-24

. FABRICANTE: HN DESC comercio e confecções de produtos hospitalares ltda.epp - BRASIL

Vencimenlo do
Registro

VIGENTE

Voltar

fl t)),()'
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Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / ProdutosparaSaúde / ProdutosparaSaúde

Detalhes do Produto

Nome da

Emprêsa

HN DESC comercio e conÍecçôês de produtos hospitalares ltda.epp

'10 235.337/0001-31

AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL HN DESC

Autorização

Produto

Itodêlo Produto Mêdico

HNl, HN-2; HN-3; HN-4; HN-s; HN6; HN-7i HN-8; HN-g, HN-10; HN-11;HN-12

Íipo de Arquivo Arquivos Expêdiente, data e hora de inclusâo

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Vestimenta HospitalâÍ

80719720013

25351 .630338/2017-98

ClassiÍicação de l- BAIXO RISCO

Risco

Vencimênto do
Registro

VIGENTE

a

hnps:/iconsultas.anr isa.go\.br/#/saudd25l5 I 6303-.]lt20l

8.O7 .197 -2CNPJ

Registro

PÍocesso

Fabricante
Legal

. FABRICANTE: HN DESC comercio e confecÇões de produtos hospitalares ltda.êpp - BRASIL

Voltar

l()1'l 02/0812010 rr



Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária híps://consultas.anv isa.gov.br/#/saudd2535 I 73993020 I

Consultas / ProdutospaÍa Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nômê dâ

Empresa

R3A MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

14.697.578/0001-53

AVENÍAL DESCARTÁVEL

Autorização 8.09 892-5CNPJ

Produto

Tipo de Arquivo

Modêlo PÍoduto ádico

Código DCT'1010 - avental descartável fechado com mânga longa;

Código DCT 2020 - avental descartável sem manga;

Código DCT '1015 - âventâl descartável aberto com manga longa;

Arquivoe Erpêdiênte, detâ e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Vestimenta Cirurgica

80989250001

25351 739930/201387

r FABRICANTE: R3A MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUÍOS HOSPITALARES

LTDA - BRASIL

Classificação de I - BAIXO RISCO

Risco

vencimênto do
Rêgistro

VIGENTE

Voltâr

Nome Técnico

Registro

Processo

Fabricante
Legal

lol l 02/08/2010 0'
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Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária hnps://consultas.anvisa.go\'.br/#/saude/253 5 I 2006

Consultas / ProdutosparaSaúde / ProdutosparaSaúde

Detalhes do Produto

NOEM IVEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS IJIEDICO-HOSPITALAR LTDA

CNPJ 32 737.279t0001-87 Autorização 8.18.318-4

Mascara Cirúrgica Descartável NOEl,il

Modelo Produto Médico

Máscara Cirúrgica tripla camada com elástico, Tamanho 9,5x19,5 nâo estéril

Arquivos Expedientê, data e hora de inclusão

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico Mascaras

81831840002

25351.200696t202G7 5

. FABRICANTE: FOSHAN UNITED MEDICAL TECHNOLOGIES LTD . CHINA, REPÚBLICA

POPULAR

Classificação de I - BAIXO RISCO

Risco

Vencimento do
Registro

VIGENTE

Voltar

Nome da

Empresa

utoProd

Registro

Processo

FabÍicante
Lêgal

l_-

Ituk

I ol' I 0208/2020 (),

Tipo de Arquivo



,{

Consultâs - Agência Nacional de Vigilância Sanitária https://consultas.anv isa.gor.br/#/saudd2535 I 307329202

Consultas / ProdutospaÍaSaúde / ProdutosparâSâúde

Detalhes do Produto

Nomê da
Empresa

OUANTUM - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS I\iIEDICOS LTDA

CNPJ 10.6'17.046/0001-08 Auto zecâo

Lêccurate - SARS-CoV-2 Antibody Test (colloidal gold immunochromatography)

8.06 384-1

Produto

Apre3ontaçãorModelo

20 testes

Tipo de Arquivo Arquivos Expêdiente, data e hora de

inclusão

INSTRUÇÔES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO

DO PRODUTO

INSTRUCAO-oE-USO - 1 de

1.PDF

1177 403t20-7 - O8tO5t2020 -

08;04

Nome Técnico

Registro

Processo

Fabricente
Lêgal

Classmcação de
Risco

CORONAVÍRUS

80638410090

25351.307329/2020-O0

. FABRICANTE: BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD . CHINA. REPÚBLICA

POPULAR

lll - Clesse lllr produtos de âlto risco ao indúiduo ê ou médio risco à saúde pública

Vencimento do
Registro

11/05/2030

Voltar

I of I iil llrr _-, l
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

SECRETARIA DE INSPEçÃO DO TRÁBALHO . SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANçA E SAÚDE NO TRABALHO - OSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERT|FTCADO DE APROVAçÃO - CA N" 34.129
vÁLrDo

Validade: 0310412022 No. do Procêsso: 1 2600.1 07556/20'1 9-64

Produto: Nacional

EqUiPAMêNIO: RESPIRADOR PURIFICADOR OE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2

Descrição: Respirador puriÍicador de ar tipo peça semifacial Íiltrantê parâ partículas, PFF2, classe S, formato dobrável. "ESTE
EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

APTOVAdO PATA: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2),

Observaçâo: l) EOUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA N'561, DE 23 DE
DEZEMBRO DÉ 2014.11) Paía a adequada utilizâção do equipamento de proteção respirâtória. devem ser obseÍvadâs as

\-" ecomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulâda ""Programa de Proteção Respiratória - recomendaçóes,
sêleção e uso de respiradores"", além do disposto nas Normas Regulamentadorâs de Segurança e Saúde no Trabalho. lll)
Vêrifique a manutênção da certificâção junto âo INMÉTRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp,
utilizando como parâmetro de buscâ o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo refêrência
deste CA.

Marcação do CA: Na parte inleÍna.

RefeÍências: PFF2.
Corês: Azul externo e branco interno.
Normas técnicas: ABNT NBR 13697:1996, ABNT NBR 13698:2011

Laudos:
No. Lâudo: Dertificado de contormidade n"07207-05/2019
Laboratório: OCP: lnstituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

EmpÍêsa: OZ SAFEW EOUIPAMENTOS DE SÊGURANCA LTDA

CNPJ:17.934.317/OOO1-06 
CNAE: 3292 - Fabticaçâo de equipamêntos e acessórios para seguranÇa e pÍoteÇáo pessoal e

-- -- proÍissional

Énderêço: RIO BRANCO 1246
"taiÍro: CENTRO CÉP:13320271

vcidade: SALTo UFi SP



l§3

MtNtsrÉRro Do TRABALHo E EMpREGo - MTE

SEcRETARTA DE rNspEçÃo Do TRABALHo - str
DEPARTAMENTo DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO . DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

cERTrFrcADo DE ApRovAÇÀo - cA No 34.'134
vÁttoo

Validadet O3lO4l2O22 No. do Procêsso: 12600.107559/20'19-06

Produto: Nacional

EqUiPAMENIO: RESPTRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTiCULAS PFF2

Dêscrição: Respirador puriÍicador de aÍ tipo peça semifacial Íiltrante para partículas, PFF2, classe S, formato dobrável, com

VáIVUIA dC EXAIAçáO. 'ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO'.

APTOVAdO PATA: PROIEÇÁO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: l) EOUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA N'56'1' DE 23 DE

DEZEMBRO DE 2014. ll) Para a adequada utilizaçáo do equipamento de p.oteção respiratória, devem ser observadas as
recomendaçóes da FUNDACENTRO contidas na publicaçào intitulada "'Programa de Proteção Respiratória - recomendaçôes,
seleçáo e uso de respiradores'", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. lll)
Verifique a manutenção da certiÍicaçáo junto ao INMETRO no link: httpJ/www.inmetro.gov.br/prodceríceÍtiÍicados/busca.asp,
utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentorâ do CA e a referência do EPI indicada no campo reÍerência
deste CA.

irarcação do CA: Na parte intema.

Rêferências: PFF2 V (com válvula).
Tamanhos: Único.
Normas técnicas: NBR 13697/2010. ABNT NBR 13698:201í

Laudos:
No. Laudo: CertiÍicado de confoÍmidade n'07207-06/20'19
LaboÍatório: OCP: lnstituto Falcâo Bauer de Oualidade - IFBO

Corês: Azul eíemo e branca interno.

EmpÍêsa: Oz SAFEry EQUIPAMENTOS DE SEGURANcA LTDA

CNPJ:17.934.317/OOO.t_06 
CNAE, 3292 - Fabácaçáo de equipamentos e acessórios para segurança e proteçáo pessoal e

-- -' proÍissional

EndeÍBgo: RIO BRANCO 1246

Bairo: cENTRo cÉP.1332o271

\-/ Cidadê: SALTO UF: SP



I'RIBLINAI- DE CO\TAS DA U\IAO

CERTIDÃO NEGATIV.{

DE

LICITANTES INIDONEOS

Nome conrpleto: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS M EDICOS-HOSPITALARES LTDA

CPF/CN PJ : 32.7 37.27 9 I 0001 -87

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que,, nâ presente datâ, o (a) requerentc
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art.46 da Lei n'8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda nào

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciaçôes estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:04:23 do dia 02/08/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das inÍtrrmações aqui prestadas podem ser conhrmadas no sítio
NEO: tCA

Código de contÍole da certidão: FW6G020820100423

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



Improbidade Administrativa e Inele gibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nêsta data (0210812020 às 11:50) NÃO CONSTA no Cadâstro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 32.737.279/0001-87.

A condenaçáo por atos de improbidade administrativa não implica automático ê necessário reconhecimênto da

inelegibilidadê do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidede acesse portal do TSE em h!.t!_j/ldivt4gÉiqandganta§,tsp_jq§, bí

Esta cedidáo é expedida gratuitamente. Sua aulenticidade pode ser por meio do número de controle

5F26. D2C8.4897.D848 no seguinte endereço: [t!p§.L@w-gnj.jus.bJ/improbidade-admlaUeltrs-ar ce(ldêg,php

Gerado em: 02/08/2020 as 11:50148 CONSELHO NACIONAL DE JUSÍIÇA Págrna 1/1
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NOEM
Rua Alfredo Lopes, 1717 - JaÍdim Macareng

13560 - 460 - Sâo Carlos - SP -

C: +55 16 98230 3384 C +55 16 98217 601
noem@noemmedical.com br

wvw noemmedical.com.brMEDICAL

São Carlos, '16 de Agosto de 2020

DECLARAçÃO DE TNEXTSTÊNC|A DE TRABALHADOR MENOR

A empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA. inscrito no CNPJ no 32.737 .27910001-87 e lnscriçáo Estadual no

637.471.990.110, com sedê na Rua AlÍredo Lopes 1717, Salda D-58, Jardim Mâcarengo, São Carlos

- SP, CEP: 13560-460, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a) Fêlipe Jaime de Pina,

portado(a) da carteira de ldentidade no 4925117 e do cPF no 037.167.81 1-00, DECLARA, SOb aS

penas da lei que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, e náo emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, exceto na

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXlll, do art. 70,

da Constituição Federal de 1988.

FELIPE JAIME DE
Assinado de forma digital poÍ
FELIPE JAIME DE

P I N A:0 3 7 1 6 78 1 1 00 3'm::lJ,'í::1,',',,,3, :os .o3,oo

NOEM MEOICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITALARES

LTOA. CNPJ: 32.737.27910001 -87

FELIPE JAIME DE PINA. CPF: 037.í67.811'00

OIRETOR TÉCNICO



NOEM 13560 - 460 - São Carlos - SP
C: +55 16 98230 3384 C:+55 1698217

Rua Alfredo Lopes, 1717 - Jatdim

noem@noemmedical
www. noemmediczrl com.MEDIC/1L

São Carlos, 16 de Agosto de 2020

DECLARAçÃO Oe MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

A empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA. inscrito no CNPJ n' 32.737.27910001-87 e lnscrição Estâdual no

637.471 .990.1 10, com sede na Rua Alfredo Lopes 1717, Salda D-58, Jardim Macarengo, São Carlos

- SP, CEP: 13560-460, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a) Felipe Jaime de Pina,

portado(a) da Carteira de ldentidade n' 4925117 e do CPF n" 037.1ô7.811-00, DECLARA, sob as

penas da Lei, nos termos do art. 30, da Lei Complementar no '123106, que se enquadra na

situaçâo de microempresa e que não se enquadra em qualquerdas hipóteses de exclusão

relacionadas no art. 30 da referida lei.

FELIPE JAIME DE
Assinado de forma digital por
FELIPE JAIME DE

P I N A:03 7 1 67 B1't 00 !'m:ilJfr ill,T,,,,,,ou o,,oo

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITALARES

LTDA. CNPJ: 32.737.27910001 -87

FELIPE JAIME DE PINA. CPF:037.167.8'11-00

DIRETOR TÉCNICO
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JUCESP - Junta C.rmerc;ai rÍo tlstado de São Paulo
Ministério da lndústria, Coi;]âciJ Uxteria: e SêÍviçcs
Departamento de Registrl Emlie§eÍial e lrtê3aaçâo - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

//Ão

NOi!E EMPRESARIAL

NoEM MÉDtcAL tMpoRTAÇÃo E ExpoRTAçÃo DE pRoo.rrJs MÉDtco'HosPtrALÀR LToA.

oEc,,ARAÇÀo

A Sociedade N
Àiíredo Lopês,

OEM MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORÍAçÂO DE PRO DUTos MÉotco-HoSPITALAR LTDA., sstab€leclda na Rua
13560-460, rêqusr a Vossa Senhoria o ârqulvamento do
condição de M,CROEMPRESÂ, nos termo6 da Lel

1 7 1 ? SALA D.58, Jardim Macaíengo São Ca .los, SP.
p resênte inslru mento decla ta sob as penas da Lei quê sê enquadrâ na
com leme ntar 1 de 1 4112!2006.

l"ocÂLroaoE

Sào Carlos - SP

AUREo APARECIDO BELIGOLLI SALOANHA (sócio) 1T#,t I t '^lN,

FELIPE JÁlME OE PINA (Sócio)
ASSINATURA ?

L)** l,* t

NôÍE E À§slNÂÍURÂ DO ÉUPft ESAiIOIIIÔCIOS'DIR€f OÂÊ§AOIIINISÍRADORES OU REPÊÉ3É'{IÀXTE !EGA!

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

lilllirlilti]ilililrilllfl ilrilrfl t]iiililfit
tr,

7O7 .921/ t9-3

-
I

rlflrilillll

E.R. JUNDIAI 172

uNDl

O4,O?,u019 1a:52.11 - PâoÉ I d. 1

DECLARAÇÃO DE ENQUADTTAMENTO. ME

0402n019

ÉÍIOI IFTA DE REGISTRO
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Rua Alfredo Lopes. 1717 JaÍdim lúacare

C: +55N()EM 13560 ' 460 - Sáo Carlos - SP ' BR
16 98230 3384 Cr +55 16 98217 6015

noem@noemrnedical.com bÍ
wlvw noemmedical-com brMEDICAL

Sáo Carlos, 16 de Agosto dê 2020

DECLARAçAO DE RESPONSABILIDADE

Prezados Senhores,

A empÍesa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA. inscrito no CNPJ no 32.737 .27910001-87 e lnscriçáo Estadual no

637.471.990.1'10, com sede na Rua Alfredo Lopes 1717, Salda D-58, Jardim Macârengo, São Carlos

- SP, CEP: 13560-460, por intêrmédio de seu representante legal o(a) S(a) Felipe Jaime de Pina,

portador(a) da Carteira de ldêntidade no 4925117 e do CPF no 037.167.811-00, DECLARA, para os

fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação:

a) assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos

apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais avêriguações que se façam

necessárias;

b) comprometemo-nos a manteÍ, durante a execuçáo do Contrato, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

c) comprometemo-nos a repassar na proporçáo correspondente, eventuais reduções de

preços decorentes de mudanças de aliquotas de impostos incidentes sobre o

fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada

durante a vigência do Contrato;

d) temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei no 8.078 - Código de Defesa

do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do processo licitatório acima mencionado.

FELIPE .JAIME DE

PINA:037'16781100

Assinado deforma digjtal por FELIPE]AIME
DE PINA;o371ó781lm
Dàdot: 2020.08.16 l8:3806 {3 00

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES

LTOA. CNPJ: 32.737.27910OO'l -87

FELIPE JAIME DE PINA. CPF: 037.í67.81'l{0

DIRETOR TÉCNICO

8q

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
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NOEM
Rua Allrêdo Lopes, 1717 Jardim

'13560 - 460 - Sâo Caío
C: +55 1ô 98230 3384 C: +55 16

S_SP.
9821

noem@noemmedical.com.br
www. noemmedical.com.br

São Carlos, 16 de Agosto de 2020

DECLARAçÃO Or NÃO PARENTESCO

A empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAo E EXPORTACAO DE PRoDUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA. inscrito no CNPJ n' 32.737.27910001-87 e lnscrição Estadual no

637.471.990.110, com sede na Rua Alfredo Lopês 1717, Salda D-58, JaÍdim Macarengo, São Carlos

- SP, CEP: 13560460, por intermédio de seu represêntante legal o(a) S(a) Felipe Jaime de Pina,

portado(a) da Carteira de ldentidadê n' 4925117 e do CPF no 037.167.811-00. DECLARA,

especialmente para este processo licitatório, que em seu quadro societário não compôe

nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários,

Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo,

até o segundo grau, ou por adoção.

Assinado de forma digital por
FELIPE JAIME DE PINA:03716781 I00
Dados: 2020.08.l6 l8:39:51 -03'00'

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS.HOSPIÍALARES

LTDA. CNPJ : 32.7 37.27 91 0001 -87

FELIPE JAIME DE PINA. CPF: 037.167.811-00

DIRETOR TÉCNICO

MEDICAL

Prezados Senhores,

FELIPE JAIME DE

PINA:03716781 1 00
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N()EM
Rua AlÍredo Lopes, 1717 - Jardim lV

13560 - 460 - Sáo Carlos - SP - B
C:+55 16982303384 C: +55 16982'17

noem@noemrnedical
www. noemmedicalMEDICAL

Sáo Carlos, 16 de Agosto de 2020

í. Dados da Êmpresa:

Razão Social: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA.

CNPJi 32.737 .27 9/0001-87

Endereço: R ALFREDO LOPES, 1717 SALA D-58

Bairro: JARDIM MACARENGO

Município: SÃo CARLoS -sP

CEP:13560-460

Telefone: (1 6)341 9-591 2

E-mail: LICITACAO@NOEMMEDICAL.COM.BR

2. ldentificação do Representante Legal para assinatura do contrato:

Nome: Felipe Jaime de Pina

CPF: 037.167.811-00

RG: 4925117

Função: Dirêtor técnico

Telefone: (16) 98217-6015

E-mail: felipe@noemmedical.com.br

3. Dados Bancários:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 6509-9

Conta corrente: 30085-3

Banco: ltaú

Agência:0049

Conta corrente: 5085'l -8

Declaro que os dados informados acima estão atualizados.

FELIPE JAIME DE As§nado dê formã diqital poÍ FELIPE IAIME

PtNA:037r 6781 100 3:,L,i,it;í:"1,'; if,,,, ",*,

DADOS DA EMPRESA E REPRESENTANTE LEGAL

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITALARES

LTDA. CNPJ: 32.737.27910001 -87

FELIPE JAIME DE PINA. GPF: 037.167.811-00

DIRETOR TÉCNICO
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NC)EM
Rua Alíredo Lopes, '1717 - Jardam MacarÇ

13560 - 460 - São Cados - S
C: +55 16 98230 3384 C: +SS 16 r8rf

MEDIC/\L

São Carlos, 16 de Agosto de 2020

DECLARAçÃO Oe TDONETDADE

A empresa NOE[\,| MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA. inscrito no CNPJ n' 32.737.27910001-87 e lnscrição Estadual no

637.47í .990.1 10, com sede na Rua Alfredo Lopes 1717, Salda D-58, Jardim Macarengo, São Carlos

- SP, CEP: 13560-460, por intermédio dê seu representante legal o(a) S(a) Felipe Jaime de Pina,

portado(a)da Carteira de ldentidade no 4925117 e do CPF n" 037.167.811-00, Processo n" 603422120,

OECLARA, não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito

federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participaÇão em licitação e ou ampedimento de

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e

ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

FELIPE JAIME DE AssinôdodeÍoÍmâdisitarporFELIPE
JAIME DE PINA:03716781 100

PINA:0371 6781 100 Dados: 2020.08.16 18:32:3e'03'oo'

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEOICOS-HOSPITALARES

LTDA. CNPJ: 32.737.2791000Í -Al

FELIPE JAIME DE PINA. CPF; 037.167.811-00

DIRETOR TÉCNICO

noem@noemmedical.com.br
www. noemmedical.com.br



N()EM noem@noemmedical.com.br
www. noemmedical.com.br

Rua Alfredo Lopes, 1717 - Jatdim
13560 - 460 - São Carlo

C: +55 16 98230 3384 C: +5516
S_SP-
98217

MEDICAL

São Carlos, l6 de Agosto de 2020

DEcLARAçÃo oe ruÃo opraurE Do srMpLES NAcToNAL

FELIPE JAIME DE

PINA:03716781 100

Assinado de foÍma digital por
FELIPE JAIME DE PINA:03716781 100

Dados: 2020.08.16 1 8:33:04 -03'00'

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITALARES

LTDA. CNPJ: 32.737.27910001 -87

FELIPE JAIME DE PINA. CPF: 037.'167.811-00

DtREToR TÉcNlco

A empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA. inscrito no CNPJ n' 32.737 .27910001-87 e lnscrição Estadual no

637.471 .990.'110, com sede na Rua Alfredo Lopes 1717, Salda D-58, Jardim l\4acarengo, São Carlos

- SP, CEP: 13560-460, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a) Felipe Jaime dê Pina,

portado(a) da Carteira de ldentidade n' 4925117 e do CPF no 037.1 67.81 1-00. DECLARA, sob as

penas da lei, não é optante pelo regime tributário simples nacional
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iru,l1-
** *oi,*a;áli;itgnf #wM8. -c: +55 16 98230 3384 C *SS 16 98217&4.L,*J

noem@no€mmedical.com:úÍ J
www. noemmedical.com.brMEDICAL

São Carlos, 16 de Agosto de 2020

DEcLARAçÃo oe rruexrsrÊructA DE FuNcroruÁnro puBLIco

A empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA. inscrito no CNPJ no 32.737.27910001-87 e lnscrição Estâdual no

637.471 .990.1 10, com sede na Rua Alfredo Lopes 17 1 7, Salda D-58, Jardim Mâcarengo, São Carlos

- SP, CEP: 13560-460, por intermédio de seu reprêsentante legal o(a) S(a) Felipe Jaime de Pina,

portado(a) da Carteira de ldentidade n' 4925117 e do CPF n" 037.167.8'l 1-00, DECLARA, sob as

penas da lei, de que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores

ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem

como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta ou colateral e por afinidade, até o

segundo grau, de agente político do órgáo ou entidade contratante ou responsável pela

licitação

FELIPE JAIME DE

P I N A :0 3 7'l 67 81 1 00 l'H:iiJfl il],T,,,,0,,, -o,,oo,

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITALARES

LTDA. CNPJ: 32.737.2791000'l -87

FELIPE JAIME DE PINA. CPF: 037. 167.81 1-00

orReroR rÉcrtco

Assinado de forma digital por
FÊLIPE JAIME OÊ



NC)EM
Rua AlÍredo Lopes. 1717 - Jârdim l\4acâê

13560 - 460 - Sáo Carlos SP-
Cr +55 16 98230 3384 Ci +55 16 98217'60

noem@noemmedicál
wvw. noemmedical.coú'-bMEDICAL

São Carlos, 16 de Agosto de 2020

A empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTOA. inscrito no CNPJ n" 32.737.2791OO01-87 e lnscriÇão Estadual no

637.47'1.990.1 10, com sede na Rua AlÍredo Lopes 1717, Salda D-58, Jardim l\,lacarengo, São Carlos

- SP, CEP: 13560-460, por intermédio de seu representante lêgal o(a) Sr(a) Felipe Jaime dê Pina,

portador(a) da Carteira de ldentidade n' 4925117 e do CPF no 037.167.811-00, DECLARA, sob as

penas da lei, que:

. lnexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou

suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos

contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação;

. Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 't6 (dezesseis) anos, em

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a padir de 14 (quatorze) anos' nos

termos do inciso XXXlll do artigo 7o da Constituição Federal e inciso V, artigo 27 ' da Lei

n. 8666/'1993, com redação determinada pela Lei n. 9.854/ 1999.

FELIPE JAIME DE
Assinado de forma digital por
FELIPE JAIME DE

Pl N A:03 7 1 67 81 100 3'm::íJfl:11,T,,,,,,,0,0,,00,

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES

LTDA. CNPJ: 32.737.2791000'l'87

FELIPE JAIME OE PINA. CPF: 037.167.8'11'00

OIRETOR TÉCNICO

DECLARAçÃO Oe CUMPRTMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

. Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções

técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso lll, do art.

9o da Lei n. 8666/93).



I
taíI

\-,Rua AlÍredo Lopes. 1717 - Jardim lúaca

NOEM 13560 - 460 - Sâo Carlos - SP - 8R
C: +55 16 98230 3384 C: +55 16 98217 6015

noem@noemrÍEdicâl.com.br
!!wW. noêmmedicâl.com.brMEDIC/\L

Sáo Carlos, 16 dê Agosto de 2020

DECLARAçÃO DE TNEXTSTÊNC|A DE FATOS IMPEDTTTVOS

A êmpTesa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO OE PRODUTOS MEDICOS.

HOSPITALARES LTOA. inscrito no CNPJ no 32.737 .27910001-87 e lnscrição Estadual no

637.471.990.110, com sede na Rua Alfredo Lopes '17'17, Salda O-58, Jardim Macârengo, Sáo Carlos

- SP, CEP: 13560-460, por intêrmédio de seu representante legal o(a) S(a) Felipe Jaime de Pina,

portador(a) da carteira de ldentidade no 4925117 e do cPF no 037.167.811-00, oECLARA,

expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes para sua

Habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

Assinado de forma digitôl por

FELIPE JAIME DE FELIPEJAIMEDE

PINA:03716781 1 00
PINA:03716781 1 00 Dados:2020.08.16 r8:3r:33

-03'00'

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORÍACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES

LTDA. CNPJ: 32.737.27910001 -87

FELIPE JAIME OE PINA. CPF: 037.167.81í-00

OIRETOR ÍÉCNICO

j-,\--
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Rua Alírêdo Lopês. 1717 - Jardim Ma

NOEM 13560 - 460 - Sáo Carlos - SP - BR
C:+55 16 98230 3384 C: +55 16 e8217 6015

noem@noemmedical corn br
wwv noemmêdical.com.brMEDIC/\L

São Carlos, 16 de Agosto de 2020

DECLARAÇAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

FELIPE JAIME DE Assinado de rormà disitalpor FELTPE

JAIME DE PINA:03716781 100

Pl N A:037 1 6 78 1 1 00 Dados: 2020.08.r6 r 8:r2r0 -03 0o

NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEOICOS-HOSPITALARES

LTDA. CNPJ: 32.737.27910001 -87

FELIPE JAIME DE PINA. CPF: 037.167.81í-0O

DIRETOR TÉCNICO

A empresa NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROOUTOS MEDICOS-

HOSPITALARES LTDA. inscrito no CNPJ n" 32.737.27910001-87 e lnscriçáo Estadual no

637.471.990.110, com sede na Rua Alfredo Lopes 1717, Salda O-58. Jardim Macârengo. São Carlos

- SP, CEP: 13560-460, por intermédio de seu representante legal o(a) S(a) Felipe Jaimê dê Pina.

portado(a) da Carteira de ldentidade no 4925117 e do CPF n" 037.167.81í-00, DECLARA, para fins

do disposto no artigo 20 da Lei Distrital no 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto

Distrital no 36.5'19 de 28 de maio dê 2015, que recêberá, sem nenhum custo para a Contratante. bens,

embalâgens, rêcipientes ou equipamentos inserviveis e náo reapÍoveitáveis pela administração pública,

e que dará o destino legalmente estabelecido paÍa a deposiÉo e tratamento adequado de dejetos e

residuos.
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Licitaçâo [no 82943í] e Lote lno í]
Í A .IXDUSÍRI,A E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR

Velor R$ 20.3z).00

SêgÍÍlsnlo MicÍE€mpío§â

Dala e hoÍa do regBlro 2llOAnOm 17i46142i165

Stl'raçãod,epÍoposta Classificada

Nom€ do contato lHÂls AYLON

Tol€íone +55 (43)33444119

O€scÍlçáríObseÍvaçóos Eqúipâmênto6deprot€çãolndlüdual-EPl
(coíiÍoÍm6 iírslÍum€nlo

TERRA SUL COIERCIO DE ÉDICATE]{TOS LIDA

ValoÍ R3 4r.4í),0O

S6gmenio MacÍo€mpÍssâ

Oaiâ e hor. do íêgBlro 211092020 10:1 5:44:993

SituâÉo dâ píopostã ClassiÍcâda

\r,.t{ome do conl,alo MÁR|A FERRÂR| SPAZZINI

Tôl€Íon6 +O 154137'122155

D6scriÉo/obs€ áçó6s LIJVA D€ PROCEOIiTEMTO NÃO ESÍÉR|L, FORMA ÂMB|OESÍRA, EM úÍEX it{ÍÊGRO E UNIFORME, COM MARCA E

(coÍrÍoÍme InBI,um6nIo N. DE LOÍE NO PUNHO, LUBRIFICADA COM PÔ BIOA9SORVIVEL TA ANHO E M G, CAIXA COM I OO UNIDADÊS,

CO'IVOCEIóÍiO) CÂIXA MARCTJFABRICANÍE LEMGRUBÊR MÁSCARA TRÊS CAMADAS - 50 UNIDAOES CAIXA MARC'JFAARICANTE

PROCÍlilE MÂCACÁO DÊ PROÍEçÁO CONFECCTONÂDO 100 POUEILENO COM CAPUZ ACLOPADO E

FECHÂMENTO EM ZIPER, AJUSIE EM EúSTICO NA BÂRRA E NAS TÂNGAS. COR BRANCA, TAMÀNHO M 148 CM

DE ALÍURA ctRcuRFERENclA ÍôRAx 5a cir. uNtoÂDE MARoI/FABR|CANTE pRorspRAy MAcAcÀo DE

pRorEÇÃo coNFEccloNADo im poLtmLENo co cApuz aclopaDo E FECHAi,TENÍo EM zlPER. ÀJusrE EM

EúsTIco NA BÂRRA E NAs MANGAS, coR BRANCA. 156 cM DE ALÍURA CICCURFERENCIA ÍÔRÂX 62 CM.

UN|DADE MARC&FABR|CÂNTE pRorspRAy pRoposrA coM VA!|DADE DE 60 DtAs Após o CERTAME NÃo

GÂRANT|NDO PREÇO E MÂRCA ÂpóS ESSE PERIOOO OEMATS PRERROGAIVAS CONCOROÁiiIOS COM O EO[Âr

DOROTHY ROT'ITI OE'{TAL

Valoí R§ 50.í11,11

Sêgmento MlcÍo6ínpa€§a

Datâ 6 horá do rôgistro 23fúf202021:22:56:956

Sltuá@dapropcte Classifcâda

\-rtoínê do coniato DOROTHY RODINI

ÍôlêÍone +175 (14)9€71€09@

DescÍiçádobsêrváçõss mâÍca I mêdix. 2 deen , 3 ,4 píolede3c

(coníoíÍno instum€nto

}IOEI 
'IEOICAL 

IXP E EXP DE PR(X)UÍOS IEDrcOA.HOSPÍÍA

Vâlor Rt 55.000,00

Sêgmênto Mk oc'npí€sa

Osta e horâ do r€gistro 21[úl2O2O 12:18t23.O31

Sit€ção da pÍoposta Classificáda

Nome do conliato Fdiír€ Jeifts dê Pine

T€lêÍon6 +55 (16)S82176015

D€§cÍi@oberyeçõos LwA oE PROCEOI,IEi{TO NÀO ESÉR|L FORMA À.TBIDESTRA, Er' úTEX INTEGRO E UNIFORME. COM MARCA E

{coÍídnê irEfiumsnro N. DE LOTE NO PUNHO. LUBRTFTCADA COÀ,l PÓ AOÂBSORVIVEL. TAMANHO P, M G. CAIXA COM I 0O UNIDADES.

coírvocelóÍio) CAIXA marca íÉdir

ORGE]'O GOTCALYES VIAI{A LÍDA

vâlor Rt 63.900,00

Sogmento MicÍogmpa6sâ

httpsrÂ,nww.licitacoes-e.com.br/aop/consuÍIar{êtalhes-licilacao.sop

I
I,

I
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Dala ê hoÍâ do rêgistro

Siluaçào da píoposta

Nome do contàlo

www. licitacoes-e.com.br

23 IOAI242O 1 9:40:2 1 :987

ORGENIO GONCALVES VIANA

+55 (31)37870273

1 , LUVA DE PROCEDII\,4ENTO NÀO ESTÉRIL. FORI\,iA AI\,IBIDESTRA, EI\,I LÁTEX iNTEGRO E UNIFORME. COI\,4 I\,4ARCA

Ê N" DE LOTE NO PUNHO. LUBRIFICAOA COM PÓ BIOABSORVIVÊ1, ÍAMANHO P, M G, CAIXA COM 1OO UNIDADES

MARCÂ: DESCARPACK, 2 . MÁSCARA TRÊS CAMADAS - 50 UNIDADES, MARCA:NRS, 3. MACACÀO DE PROIEÇÃO

CONFECCIONADO lOOO/O POLIETILENO COM CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO EM ZIPER, AJUSTE EM EúSTICO
NA BARRA E NÂS MANGAS, COR BRANCÂ, TAMANHO I\,I 148 CM DE ALÍURA CIRCURFERENCIA TÔRAX 58

Ci/,I\,4ARCA FMD,4 - À,IIACACÃO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO lOOô/. POLIETILENO COi,I CAPUZ ACLOPADO E

FECHAMENTO EM ZíPER. AJUSTE EM EúSTICO NA AARRA E NAS MANGAS. COR BRANCA, T56 CI\,4 DE ALTURA

clccuRFERENC|A TÓRÂX 62 CM.ÀTARCA: F[rD.Valrdade da proposra: 60 (sessentâ diâs) coÍidos.. Entrega A enlrega

deverá ser imêdiâta.Locâl de Entrêga: Sêtoí de Compras da SecretaÍia Municipal de Assislência Social. sjtuado na Rua

TancÍêdo Neves, n.'2.965, Baino Agíestê. CEP 68.920-000, Municipio de Laranial do Jâ /AP. Dêclaíamos que os maleÍiais

colados atendem todas âs exigências do Edital. Íelativas á especiÍica9ão e caractêrísticâs. inclusve técnicas; Oedaramos

incluidos lodos os lribulos. encargos sociâis, frêtes até o desUno e quaisquer outrcs Ônus que porvefltura possam rccan

sobre o objeto do pÍêsênte píegão. Dêdârâmos estar de acordo com todas as exigências ed[alicias e seus anexos.

Des€ÍiÇáo/ObsêívaÇÕês

(c.nfoÍme instrumento

ASSU PRETO PRODUCOES

Valor R$ 71.700,00

Segmenlo Microemprêsã

Dâlâ ê hoÍa do.êgistÍo 23nAnO2O2O.36:53:472

V Situaçao oa pmposta ClassÍicâdâ

Nome do contâto FRANCISCO ADRIANO COSÍA SOUZÂ

TeleÍone r55 (88)999326025

DêscÍiçàô/Observâções Equipâmêntodêprol6çáolndivldual-EPl
(confoÍme instrum€nto

IiITÊRJÊT CO ERC]ÀL EIRELI

Segmento

Data e hora do registro

S(uaçáo dâ píoposta

Descriçácl/Obseryações
(coníorme iítslrum€nto

R$ 118.050.00

EmpÍesa dê Pequeno Porte

21 IOA 12020 1 6.43:29:439

+55 (11)56324300

R§ 119.500,00

22fiaDO2O I5:Ol -4O.250

ClassiÍicâda

WESLEY ARUNO G.DA COSÍA CÂARAL

+55 (96)98í10416

1 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ÊSÍÊRIL, FORMA AMBIDESTRA, EM úÍEX INTEGRO E UNIFORME. COM MÂRCA

E N" DE LOÍE NO PUNHO. LUBRIFICADÂ COM PÓ BDAASORVIVEL. TAMANHO P, M G, CAIXA COM 1OO UNIDADES-

150 CAIXS, MARCA SUPER MÂX, VALOR UNITÁRIO R$ 12O,OO, VALOR TOTAL R$ 18.OOO.OO. 2 MÁSCARA ÍRÊS

CAMADÀS - 50 UNIDADES 5OO CAIXAS, MARCÂ NOBRE. VALOR UNITÁRIO R$ 2OO,OO, VALOR ÍOÍAL RS IOO.OOO,OO 3

MACACÂO DE PROTEÇÂO CONFECCIONADO lOO% POLIETILENO COM CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO EM

,I LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. FORMA AMSIDESTRÂ. EM úTEX INTEGRO E UNIFORME, COI\,4 MARCA

E N. DE LoÍE No PUNHo, LUBRIFICAoA coI\,I PÔ BIoABSoRVIVEL, TAMANHo P M G, CAIXA COM 1OO UNIDADES

Maícâ DESCARPACK i Modelo 530201 530301 530401i Regislro MS 10330660106i Ouanlidâdê 150. UF CAIXA 2

MÁSCARA IRÊS CAMADAS . 50 IJNIOADES MaTcá PROTECTME i ModêIo MASCARA CIRUGICA Reg slTo MS

1O2O123OO47i Quantidade 50Oi UF CX 3 MACACÃO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO 100 POLIETILENO COM CAPUZ

ACLOPADO E FECHAMENTO ÊM ZIPER, AJUSTE EI/ ELÁSTICO NA BARRA E NAS I\,4ANGAS, COR BRANCA

TAÀ,IANHO M 148 CI\,4 DÉ ALÍURA CIRCURFERENCIA TÔRAX 5A CM, IúaÍca BALASKA ; ModêIo 3O.28OOI RegÉIíO IúS

CA 34,1A7 Q{ranlidade 1Oi UF UND 4 MACACÀO DE PROIEçÃO CONFECCIONADO 1OO POLIETILENO COM CAPUZ

ACLOPADO E FECHAMENTO EM ZÍPER, AJUSTE EM ELÁSTICO NA BARRA E NAS MANGAS, COR BRANCA. 156 CM

DE ALTURA CICCURFERENCIA TÔRAX 62 cM. l\4arcá BALASKA ; Modelo 30.2800i RegislÍo MS CA 34.187; Quantidade

5:UF UND

E P DA SILVA SANIOS EIREU

Segmsnlo

Datâ e hora do Íegistro

SituaÇêo dâ propôsia

Descíiçáo/Obsêrvaçõês

{mnforme instrumento

:https://www.l icilacoes-e.com.bíaop/consultaÊdetalhes-l citacao.aop

TCP

,Hu
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LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

RS 13!.200.00

Segmênlo

Dala e hora dô íegislro 21 tOAl2O2O 14:44 28:630

SiluaÉo da proposla

www.liciüacoê9e.com.br

ZIPER. ÂJUSTE EM EúsÍIco NA BARRA Ê NAs MANGAS. coR BRANCA, TAMANHo M 148 CM DÉ ALÍURA

CIRCURFERENCIA TÔRAX 58 CM. 1O UNIDADES, MARCA SÍEEL FLEX. VALOR UNITARIO R$ TOO,OO, VALOR ÍOTAL

R$ 1,OOO,OO, 4 MACACÃO OE PROTEçÃO CONFECCIONADO lOO% POLIETILENO COM CAPUZ ACLOPADO E

FECHAMENTO EM ZiPER. AJUSÍÊ EM EúSTICO NA BARRA E NAS MANGAS, COR BRANCA. 156 CM DE ALÍURA

CICCURFERENCIÂ ÍÓRAX 62 CM. 5 UNIDADES, MARCÂ STEEL FLEX, VALOR UNITÀRIO RS 1OO.OO, VÂLOR ÍOÍAL RS

500,00 vALoR ÍoTAL PÂRA O LOÍÊ R§ 119.500,00

0,t

ClassiÍi€ãda

RENE MUHLEN CONDE DE OLIVEIRA

+o .21)24347 764

1 LUVA DE PROCEDIMENTO NÁO ESTÉRIL FORMA AMBIDESTRÂ, EM úTEX íNTEGRO E UNIFORME, COM MÂRCA

E N' DE LOTE NO PUNHO, LUARIFICADÀCOM PÔ BIOABSORViVÉ1. ÍAMANHO P M G. CAIXA COM 1OO

UNIOADES,MARCA,UNI,MICROEMPRESA, 2 MÁSCARA IRÊS CAMADAS - 50 UNIDADES

.MÂRCA.CASTRÂL.MTCROEMPRESA- 3 MACACÃO DE PROTEÇÁO CONFECCIONADO 100% POLIETILENO COM

CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO EM Z|PER, AJUSTE EM EúSÍICO NA BARRA E NAS MÂNGAS COR BRANCÂ,

TAMANHO M 148 CM DE ALTURA CIRCURFERENCIA TÓRAX 5A CM,MARCA,IPROIMICROEMPRESA, 4 MACACÃO DE

PROTEÇÃO CONFECCIONADO lOO% POLIÊÍILENO COM CAPUZ ACLOPAOO E FECHAMENTO EM Z|PER, AJUSTE

EM EúSTICO NA AARRA E NAS MANGAS, COR BRANCA. 156 CM OE ALTURA CICCURFERENCIA TÓRAX 62

CM MÀRCÂ.IPROT MICROEMPRESA,

DôscriçâdObsêrvâçoês
(coníoíÍne inslrumenlo

https://wwwlicitâcoes-e.com.br/aop/consultar-dêtalhes-licitacao.aop
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Licitação [n" 829431] e Lote [no í]

www.licitacoes-e.com.br

oc.

Peíticipante Segmenlo SiluaÉo Lance

I DOROTHY ROOINI DE}ITAL MÊ' Oêsdassiícádo R$ 20 300.00

2 TA- INOUSÍR|Â E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR ME Dêsdassmcado R$20.3m,m

3 LIMP SÂFE COMERCIO DE EOUIPAMENÍOS EIRELI ME' Desclassificado R$ 23.650,00

4 NOEM MEDICAL IMP E E)(P DE PROOUTOS MEDICO§HOSPITÀ ME' A'ÍEMâI'NIE RII29.995,95 -
5 Â§SUM PRETO PROOUCOES ME Classificãdo R$ 29.996,m

6 TERRA SUL CoMERCIO DE MEDICAMENÍOS LTOA ME Clssslficado R§31-997,s9

7 ORGENIO GONCALVES VIANA LmÂ ME Classiicâdo R§ 36-990.00

8 INTERJET COMERCIAL ÊlRELl EPP' Clas§ifcado R139 899,00

I E P DÂ SILVA SANÍOS EIRÊL| ME ClâssÍícedo R$ 59.885,00

Moslra.do de 1 até 9 de 9 rôgistros

'Tlpo de ségm6nlo declárado no ato dê ent ega da píoposta, Nâo n€c€§sârianrênte íêffete o tipo de sêgmênlo âfualmente declarado.

Legenda dos trpc de sêgm6ntos: OE-OutÍ6 Empresss I ME-Micro EmpÍêsâ | CooP-Coopêraliva I NDNáo dêfnido

24tOgDO20 O9:U:44:721

21 nü 2020 1 7 : 46 :42'-1 65

24 I Oa I 2O2O 09,3ü32í44

09/09/2020 1 4:24.56i05O

24108/2020 09:38:57:209

24108/2020 09:35r53:988

2qOAl2O2O 0934 52:2oO

24108/2020 09:31 m:630

2 4 OA t 2O2O 09: 2'1 : 53:649

Lista de fornêcedores

Llata de monaagsna

Data ê hoaa do ÍêgislÍo

24qADO2O O9:14:03.171

24m8Y2020 09:18103:17{

24I08Y2020 0S: !8:03:1 74

2 4 I OA í 2o2 o 09: 1 A:O3 : 1 7 4

24108/2020 09:18'03 174

Páíicipents

SISÍEMA

SISTÊMÂ

SISTEMA

SISTEMA

SISÍEMÀ

SISTE}'A

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

24108/2020 09:18:03:174

24toat2i2l O9:1A 03 174

24108/202009:30:03i174 SISÍEMA

241081202009:32:03:174 SISTEMA

24/0A|2O20O9.U:O3:174 SISÍEMA

24na/2O2Oo§:36:O3:171 SISÍEMA

2410812020 O9:3A 03174 SISTEMA

24lOAl2O20 09 40 03:174 SISTEMA

24tou 2020 OS: 1 a :O3: 1 7 4

21BAm20 OS:18:03:174

24toaÀo2o 09:42 03174 SISTÉMÂ

2410A1202009:42:03174 SISTEMÀ

Mênsag€m

Come@u a dispúa do lole.

À m€lhor prop6lâ fo de RS20-3m.00. que é o mênoÍ valor oíertâdo pâra e§le ktte.

Existêm €ntondim6nto§ do Ííibunal de Coírtâ§ da Uniáo (ÍCu) de quê inleÍvalos de lempo antre lances
a6presônlam ínais uma soluÉo ne busca de lsonomia sntre liêtaniês.

Em atêndimênto do Àó.dão do ÍCU n" 1216/2014 - Pl€nário. pod6íá seÍ demandado o prc6nchimenlo ,

CAPTCHA êniÍe os lancês d€ um rÍ!êsÍÍro tomecedoí

O t6mpo mlnrmo ênlÍe lances clo própno Íomece&tr €m relação âo s€u último lance deverá s€. de 5
s6gundo{§). - quando sst6 náo íor o m€lhoÍ dá salâ.

O lempo mlnimo enlrê Íornec€doiês em íolaÉo ao melho, lance da §ala devsrá ser de 5 sêgundo(s)

O valor minimo êíttÍ6 lances do pÍópío Íomêcêdor em relaçao ao sê! último lanc€ deve.á s€Í de Rl1.0ll
quãndo êsi€ não foÍ o ftelhoí de sela.

O valoÍ mlnlírc entÍ€ l6ncss do próprÉ íomocedor em rclaçào ao seu último lanc€ deverâ ser de RS1 0C
quândo este não Íoa o mêlhoí da sala.

No Ínodo dê úsouts aberlo, â sl€oâ de ênvo de lanc€s na sêssáo públicâ durání 10 minutos e aÉs ,s\.
sâíá oroÍroqadà airtometlcamânld p€lo sisl€mâ quando houver lancs oíedâdo nos últimos 2 minutos do
p€Íiodo dê durâção da sessão Biblicâ.

Bom dia s€nhor€s Icnenles dosculpê â demole, eslávaínos com píoblemâs dê conêxão.

PÍ6zados. estamos próximo ao ônceí.am€nlo do tempo de 10 minulos para â íasê de envlo de lâncs§

Â dispula s6rá proÍrogáda automáücamenle pelo sislema quando houv€r la.co oÍêítãdo nos úllimos 2
mitutos da sâssão pública.

Na hipót€se de não hevôr ôovos lances, a sessão púbiica será encêÍadâ âulomaticamente.

Haverá pÍoírogâçâo automáticá dâ otspâ d6 envio de lancês em 2 minuios. e oconeíá sucessivamenlê
sernpre que nõurier lances o iados íÉsss pêíodo de proroqaÉo. hdusive quando se tÍatar dê lences

HaveÍá omÍooâcão âutomáüca dâ eIaoa ds ênvb de lancês em 2 miôulo§. e ocoÍrerá sucsssivamêntô
sempre'que úu,;er bnces ênvlãdos nêssê período dê proÍogâÉo. indusivê quando se lrâtâí dê laíces

Háwrá omÍooâcáo automálrca dá elâoâ dê ênvio de lânces êm 2 mmutos, e ocorerá sucâssivâm€nte
sempre que hãuier lances enúâdos nésse p€nodo do proÍogaçáo. inclusivo quando §ê lÍEtaÍ de lancos
intêrm€diáíios.

Haverá píonoqâ{à) aulomâ!€ da etãPa d6 onvio de lancês em 2 mifluios. e oco.re.á sucêssivam€nlê
s6mpê ôue úrter lsnces snvÉdos nesse penodo d6 p.oíogaÉo, inclusvê quando se traler clê lancô-'

Hâvê.á pÍorroqâçào eutomálÉâ dâ êlâpa de 6nvio dê lances em 2 minutos e ocon€rá sucassivâmeniê
s€mgÍ€ qu6 houvêr lâncês envEdos nes§e peÍiodo ds prorogaçéo, indu§ve quândo se lÍalar.l€ lân@s

Have.á píoíogâÇâo âulomálicâ dâ elâpa de envio de lânces em 2 manulos, e ocorerá sucessvamenie
sempre'que hõurior tanoes envisdo6 nêsss poríodo de píoíÍogaçao. lndusive quando sê lrdtar de l.ícês
intêÍmêdaários.

Hav€rá p.orrogaç3o âutomátcs da etâpa d€ envk do lances 6m 2 mlnúos, e ocotrerá sucessivâmêÔtê
6êmpro qu€ Muiet lancês ênviados nesse periodo ds pÍoÍogâÉo, inclusivê quando s€ u91âÍde lâncês

PrêzÂdos, â ss§§áo pÚblicâ dê envio de lânc€s esta encarrada.

Náo há íornêcêdoíes €m situsção dê empete conloím€ â Lei ComplemêntaÍ N 123 ou â L€l N.11 48E/0:
(L€i dÉs Coopêíatvas).

2a106/2020 09:20:08:633

24toBl2O2O O9:26:O3t 1 7 4

2qOAl2OzO 09:26:03:1 7 4

PREGOÊIRO

SISTEMA

SISTEMA

24 IOB I 2020 09.26:03. 1 7 4

?!,Ítermzo 0S:28:03:1?4

SISÍÉMA

SISTEMA

https://www-licitacôes-ê.com.br/aop/consultar-deialhes-licitacao.aop

MARCIO CLAY OÂ COSÍÀ SERRAO

ÊNIVALDO BALIEIRO MACHÂDO

HEIDER C.ONCALVES BUNÂ
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Detâ 6 horâ do r6gislro

24 lO8 t 2020 Og :42:03.1 ru

U$arzÍJ2o @,42:03,171

2 4 tOU 2O2O 49.53:27 :336

24l08m20 0S:56:33:7m

24108/2020 09:57:00:406

241082020 09:58: I 3:690

24nAl2O2O 1 2,2'l :É:726

25/08m20 09:56r50:875

Pâniclpaole

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISTEMA

SISÍEMA

SISTEMA

DOROTHY RODINIDÊNTAL

T A,INDUSTRIA E FACCAO DE
ARTIGOS PARA O VESTUAR

PREGOEIRO

www.licitacoes-e.com.br

M€nsegêm

A menor pÍoposta fd dade por DOROTHY RODINI DENÍAL no valor de R$20.30O,00.

A dispulâ d,o lole sslá ab€ria para con§deraçóês linars do Pregoero.

A dispurã do lotê foisuspensâ dev'do a ausência do P.egoenô.

O P.êgr,êiro 6ntrou na sala.

Á dispula do lote está abertâ para considerâções fnais do PÍôgô6iro.

Â dispula do lotê lol defnitlvamsnte anc§íadâ.

Bom dia Sr. Píego€iro, Favor desdassiicar lenca. Mollvo Colâçào Êíón€4. A!t, Cados

27nat212A 14 37 48:456

0â/09/2020 11 04:20:659 PREGOEIRO

Listâ de lances

08,/092020 11'19116:653 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE
PRODUTOS MÊOICO$HOSPITA

08/09/2020 11:19:28:171 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE
PROOUTOS MÊOICOS.HOSPITA

Mostrando de 1 âte 34 de 34 rêgistíos

Legenda das cores do tipos de mênsag6ns: rôcurso I chal I ouras

Bom dia Sí. Píegoeiío, por genlileza, solicilamos â nossâ desclâssfcação por ie. ocorrido eÍro no valor (l

lance. assím.lo.nando lnexequÍvel o cumpd.nênlo da obrigação.

Convocamos â licllânlê LIMP SAFE COMERCIO DE EOUIPAI\,iENTOS EIRELI a êncaminhar pÍoposk

Convocâínos a licllanls NOEM MEDICÂI. IMP E ExP DE PRODUÍOS MEDICOS-IIOSPITA a encamrnh.
proposta r6áa,equadâ, conÍoímê 6lipulado no Edital

AoÍn dia

Estaínos p.oúd€ndándo.

Delâ/líôÍa lence

21l0Um2010:15:44:993

2 1 nAr2O2O 1 2 : 1 A : 23: 03 1

21 lOAtzOzO 1 4:44:2A:630

21l08,m20 16:43:29:439

21nAm2O 17:46:42:165

22nOn02O 15:01:40:250

23 I 0a nOzO 1 9:4O :21 :987

23!OU2O2O 20:36.53:47 2

23nU2O20 21:22 56.5s6

24tOAt2O2O 09,19.42.640

24oU2O2O O9.2O:O7:317

24 nal2020 O9:2O. 4 1 :1 85

24nan020 O9:2O:5O:O24

21nAt2O2O 09.21 O7.OO3

24 t 08 I 2O2o 09:21 :35:027

24 nA t 2020 Og :21 :36 :7 62

24108/2020 09:21 :51i765

24108/2020 09:21 :53:649

24nal2o2o O9:23:29:5il

24t OU 2O2O O9:24:'l I :536

24 I ON 2O2O Og :21 :24 :aA1

24 nAnO2O 09:21: 4 1 : 5!16

24 n8l 2O2O 09:24: 54 1633

24OA2O2O 09:26-05:224

24 t OAt 2020 09:26:22:7 67

24 t OA I 2020 09:26 :26 :9OO

24t 0Al202O 09:26 t4't :7 30

24 I OA2o2O O9t27 :O 1,31 O

24nAl 2O2O 09:27 :OA:354

24nU202O 09:27 29:7AB

2qoarzo2o 09: 27 :341 31 1

24ng2O2O 09:27:54311

24oU2O2O N:2AtOa:523

24oADO2O G:24:13:AA7

24 na t 2O2O 09.24 :29. saa
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24 t OB I 2020 09 :24152,27 4
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24 t O8l 2O2O 09129:24: 537
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Noíne ckr fomêc€dor

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAÀ,IENÍOS LTOA

NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO$HOSPITA

LIMP SÂFE COMERCTO DE EOUIPAMENTOS ÊIRELI

INTERJEÍ COMERCIAL EIRELI

Í A.INDUSÍRIA E FACCAO DE ARÍIGOS PÂRA O VESTUAR

E P DA SILVA SÂNTOS EIRELI

ORGENIO GONCATVÊS VIANÂ LTDA

ÂSSUM PRETO PRODUCOES

DOROTHY RODINI OENTAL

ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA

ÍERRA SUL COMERCIO DE MEOICAMENTOS LTDA

II{TERJET COI.IERCIAL EIRELI

ASSUM PRETO PRODUCOES

INTERJEÍ COMERCIÀL EIRELI

ORGENIO GONCÀLVES VIANA LÍDA

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LÍDA

INÍERJETCOMERCIAL EIRELI

E P DA SILVA SANÍOS EIREU

IERRA SUL COMERCIO DE MEDICAÀ,IENTOS LIDA

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAIúENIOS LTDA

INÍERJET COI'ERCIAL EIRELI

ASSUM PRETO PRODUCOES

INTERJET COMERCIÂL EIRÊLI

TERRA SUL COMERCIO OE MEDICAÀIENTOS LTDA

NOEM MEDICAL IMP E ÊXP OE PRODUTOS MEDICOSHOSPITA

ÍERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENÍOS LTOA

INÍÊRJET COMERCIÂL EIRELI

NOEM MEOICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MÉDICOSHOSPITA

TERRA SULCOMERCIO DE MEDICAMENTOS LÍDA

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

INTERJET COMERCIÂL EIRELI

INTERJET COMERCIAT EIRELI

TERRÂ SUL COMERCIO DE MEDICA-i'ENTOS ITDA

INTERJÉT COfrrERClÂ! EIRELI

NOEM MEDCÂL IMP E EXP OE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITA

TERRA SUL COMERCIO OE MEOICAMENTOS LÍOA

INTERJET COMERCIAL EIRÊLI

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICÂL|ÊNTOS LTDA

NOEM MEDICAL IMP E EXP OE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITA

ÍERRA SUL COMERCIO DE MEDICAIiTENTOS LTDÂ

NOEM MEDICÂL IUP E EXP DE PRODUTOS MEDICO$HOSPIÍA

TERRA SUL COM€RCIO DE MEDrcA ENTOS LTOA

R$47.2150,00

R$ 55.000.00

RS 131.200.m

RS 118_050,00

R$ 20.320,00

RS 119.500,00

R$ 69.990.00

R$ 71.700,00

R$ 50.111.r1

R5 47.445,00

R$ 47.mO,00

RS 47.444.m

R$ 46.99O,m

R$ 46.989.m

R$ 46.900,00

R$ 46.900,00

R$ 46.899,00

Rl 59.885.00

R$ 46.500,00

R3 46.000.00

R$ 46.1t99.00

R$ 46.490,00

R$ 45.999,00

R$ 45.99a,99

R$ 45.9S8,98

R$ 45_500,00

R$ 45.499,00

R$ 45.498,99

R$ 45.497,99

R$ 40.m0.00

R$ 45.496-99

R$ 39.999.00

R$ 39.998.m

R$ 39.997,00

R$ 39.996,99

RS 3S.995.99

R§ 3S.995,98

R$ 38.500.00

RS 38.499,99

Rl38.49a.Ss

R$ 38.498.94

R$ 38.000,00

'0
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21
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29
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Nome do ÍoÍnec€dor

NOEM MEDICÂL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO$HOSPITA

ÍERRA SUL COMERCIO OE MEDICAMENTOS LTDA

ORGÉNIO GONCALVÊS VIANA LTDA

ASSUM PRETO PRODUCOES

INÍERJET COMERCIAL EIRELI

TERRA SUL COMERCIO DE MÉDICAN'ENÍOS LTDA

NOEM MEOICAL III,IP E EXP OE PRODUTOS MEOICOS.HOSPIÍA

NOEM MEDICÂL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOSHOSPIIA

TERRA SUL COMERCIO DE MEDrcAN,IENIOS LIDA

ORGÉNIO GONCAIVES VIANA LTOA

TERRA SUL COMERCIO OE MED|CAN,|ENTOS LIDA

NOEM MEDICAL IMP E EXP OE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITA

ÂSSUM PRETO PRODUCOES

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICÂJ\TENTOS LÍDA

OOROTHY RODINIDENTAL

ORGENIO GONCATVES VIANA LTDA

NOEM MEOICAT tMP E EXP DE PRODUÍOS MEDICOS-HOSPIÍA

NOEM MEDICAL IMP E EXP OE PRODUTOS MEDICOSHOSPITA

ÂSSUM PRETO PRODUCOES

ÍÊRRÂ SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS.HOSPITÂ

ASSUM PRETO PROOUCOES

NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO$HOSPITA

LIMP SAFE COMERCIO OE EOUIPAMÊNÍOS EIRELI

ASSUM PREÍO PROOUCOES

NOEM MEDICAL IMP Ê ÊXP DÊ PRODUTOS MEDICOS"HOSPITA

43

15

46

47

48

49

50

5í

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

.4

I

R$ 37.999,99

R$ 37.998,99

R$ 38.990.00

R$ 39.900,00

RS 39.899,00

R$ 37.000,m

RS 37.998.9a

R$ 36.999,99

R§ 36.998.99

R$ 36.998,90

R$ 36.997,90

R$ 36.998,89

R$ 32.000.00

R$ 31.999.00

R$ 20.300.00

R$ 36.9{8,00

R$ 31 999.99

R$ 31.998.99

RS «).000.00

RS 31.997.99

R3 29.999.99

R$ 29.998,00

R$ 29.997.99

R§ 23.650.00

RS 29.996,00

RS 29.995,99

66 24108/202009:38:32:444

67 24108/202009:38:57:209

68 2410€/202009:39:18:219

lúoshando de 1 até 68 de 63 registros

â paÍticipaÇão da íasê dê disputâ do lote da llcilaçáo. Ouândo a oÍoímação exibida for'-" o rêgisfo do lâncê 6stá em conÍo.midade.

HlstóÍlco d. anállso da! propoltas o lancor

Detâ/Hocá OSlOglm2O 11:OO22iú7 - AÍÍêmalado

Dãtâ/Heâ 0S/09/2020 í4:24i56:050 - D€daràdo vêncêdoí

Dâta./llo.a 09/09/20m 16:32:í:034 - Adludl.ãdo

Fom€cedor NOEM MEDICÂI- lMP E EXP OE PRoDUToS MEDlcos+losPlTA

Coolratado R$ 29.995.95

Mcitvo A lidtánt€ âtêndeu os rêquisitos cb Edilál

Vomecsoor oegclalamcrdo

DalârHorá Z/08/202&14:36i49

Foín€ca&Í T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESÍUAR

O56€rvação A lio'bíÍe 5< icilou dê6dâssillcáÉo por t€r ocoíido oíÍo no valoí do lanc€

FomccadoÍ desdâ$lícâdo

Dâta/Ho.e 08109202s t 1:00:21

Fom€csdor LIMP SAFE COMERCIO DE EOU|PAIi,|ENÍOS EIRELI

ObsêÍvaçáa A liríante nâo âl€nddr o subilem 16.2 do EditEl

FomecedoÍ do3dm3mcado

Detâ/HoÍa 2goalm:2m9,42,1o

Fornecêdor DOROTHYRODINIDENTAL

ObservãçÉo O llcíantê sollcllou a d€sclâsslÍicaçéo por cotaÉo €qulvocadâ.

https://www.licitacoês-e.com.br/aop/consullar-detalhes-licitacao.aop 3,
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI - COMPRAS SERVICOS E OBRAS -

(AP)

Licitação: (Ano:202O1 MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI / No Processo: 218.03712020)

às 09:18:03 horas do dia 2410812020 no endereço AV AV TANCREDO NEVES-SN, bairro

AGRESTE, da cidade de LARANJAL DO JARI - AP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

S(a). ENIVALDO BALIEIRO MACHADO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão No Processo:

218.03712020 - 2020102512020 que tem por objeto Aquisição de EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI para atender às necessidades da Secretaria Municipal de

Assistência Social, de acordo com as especiÍicações e quantidades, conforme descrito no

Anexo ldo edital.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços

Lote (1 ) - Equipamento de proteçáo lndividual - EPI

Data-Hora Fornecedor Prooosta

21 lOal2O2O 1 6:43:29:439 INTERJET COI\iIERCIAL EIRELI R$ 1 18 050 00

22lOAl2O2O'l 5:01 40:250 RS 119.500.00

23t08t2020 21 .22 .56 .956 DOROTHY RODINI DENTAL R$50.111.11

21t14t2020 14 44 28 630 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI RS 131 200 00

23t 08 t2020 20.36. 53.87 2 R$ 71 700.00

21 lOAl202O 1 0: 1 5:44:993 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 47 450.00

23 I OS|202O 1 9:40.21 .987 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA R$ 69.990.00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Equipamento de proteção lndividual - EPI

Data-HoÍa Fornecedor Lance

24tOAt2020 09 34 44 721 DOROTHY RODINI DENTAL R$ 20.300.00

21 I 0812020 I 2. I 8:23.031

21t08t2020 17 46.42 165

21 to8t2020 17 .46 .42 165

2410812020 09:39: í 8:21 9

24lOAl2O20 09:38:57:209

NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS.

T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O
VESTUAR

T A . INDUSÍRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O

NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-

RS 55.000,00

R$ 20.320,00

RS 29.995,99

R§ 29 996 00

24 I O8l202O 09:38.32.444 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAI\iIENTOS EIREI=I R$ 23.ô50,00

09t09t2020 Página 1 e4
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2410812020 09:35:53:988 TERRA SUL CO|\ilERClO DE MEDICAI,IENTOS LTDA

241O4t2020 09 34 52 200 ORGFNIO GONCAI VFS VIANA I TDA RS 36 990 00

2410812020 09:31 r06:630 INTERJET COMERCIAL EIRELI RS 39.899.00

2410812020 09:21 : 53:649 E P DA SILVA SANTOS EIRELI RS 59 885.00

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 24108/2020, às 09:58:13 horas, no lote (1) - Equipamento de proteção lndividual -

EPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-02. No dia 25108/2020, às

09:42:'10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27108/2020, às 14:36:49 horas, no lote (1) - Equipamento de proteção lndividual -

EPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ENIVALDO BALIEIRO MACHADO - desclassificou o fornecedor: T A -
INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR. No dia 08/09/2020. às 11:00.22

horas, a situação do lote foi Íinalizada.

No dia 08/09/2020, às'11:0C:'22 horas, no lote (1) - Equipamento de proteção lndividual -

EPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ENIVALDO BALIEIRO MACHADO - desclassificou o fornecedor: LIMP

SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ElRELl. No dia 09/09/2020, às 14.24:56 horas, a

situaçáo do lotê foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 14:,24:56 horas, no lote (1) - Equipamento de proteção lndividual -

EPI - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu os requisitos do Edital. No dia 09/09/2020, às 16:32:54 horas, a

situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2020, às 16:32:54 horas, no lote (1)- Equipamento de proteção lndividual -

C

09t09t2020

No dia 25108/2020, às 09:42:10 horas, no lote ('1) - Equipamento de proteção lndividual -

EPI - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

O coordenador - ENIVALDO BALIEIRO MACHADO - desclassificou o fornecedor:
DOROTHY RODINI DENTAL. No dia 27l08i2020, às 14:36:49 horas, a situação do lote foi

finalizada.

4ô
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EPI - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o segui

A licitante alendeu os requisitos do Edital.

No dia 09i09/2020, às 16:32:54 horas, no lote (1)- Equipamento de proteção lndividual -

EPI - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA com o valor R$

29.995,95.

No dia 25108/2020, às 09:42:'10 horas, o Pregoeiro da licitação - ENIVALDO BALIEIRO

MACHADO - desclassificou o fornecedor - DOROTHY RODINI DENTAL, no lote (1) -
Equipamento de proteção lndividual - EPl. O motivo da desclassificação foi: O licitante

solicitou a desclassificação por cotação equivocada.

No dia 27108/2020, às 14:36:49 horas, o Pregoeiro da licitação - ENIVALDO BALIEIRO

MACHADO - desclassificou o fornecedor - T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS

PARA O VESTUAR, no lote ('1) - Equipamento de proteção lndividual - EPl. O motivo da

desclassiÍicação foi: A licitante solicitou desclassificação por ter ocorrido erro no valor do

lance.

No dia 08/09/2020, às 1 í :00:21 horas, o Pregoeiro da licitação - ENIVALDO BALIE IRO

MACHADO - desclassificou o fornecedor - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

ElRELI, no lote ('l)- Equipamento de proteção lndividual - EPl. O motivo da desclassificação

foi: A licitante náo atendeu o subitem 16.2 do Edital.

No dia 09/09/2020, às'16:42:03 horas, a autoridade competente da licitação - MARCIO

CLAY DA COSTA SERRAO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os tra balhos Anexo a ata segue relatório contendo informaçÕes

detalhadas sobre o andamento roces o

IRO MACHADO

tro

ASE o
ade Competente

ORRO OA SILVA BRAGA

E

09t09t2020

CLAUCION

Membro Equipe Apoio
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HEIDER GOiJôALVES BUNA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:
10.462.477 IOOO1 42 ASSUM PRETO PRODUCOES

30.898.1 81/0001-86 DOROTHY RODtNT DENTAL

16.826.319/OOO1 -OO E P DA SILVA SANTOS EIRELI

59.403.410/OOO1-26 INTERJET COMERCIAL EIRELI

08.973.252lOOO1-09 LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

32.737.27910001-87 NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITA

31.411.095/OOOl SO ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA

35.927.77910001.7 O T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR

32.3A4.8221000148 TERRA SUL COMERCIO DE MEOICAMENTOS LTDA

09t09t2020 Página 4 4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
GABINETE DO PREFEITO

TERMo DE ADJUDTcAçÃo e nomolocaçÃo

PROCESSO NO 21 8.037 I2O2O-SMAS/PMLJ

A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari torna público aos interessados a

ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão, na forma

Eletrônica no 02512020-CPUPMLJ, a qual tem por objeto o Registro de Preços para

eventual aquisição de Equipamentos de Proteçáo lndividual - EPI para atender às

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Laranjal do Jari -

AP; Empresa Vencedora: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE

PRODUTOS MED ICOS-HOSPITALARES LTDA. ; CN PJ : 32.7 37 .27 I t 000 í -87; Lote

01; Valor: R$ 29.995,95 (Vinte e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e

noventa e cinco centavos).

njal do Jari-AP, 09 de setembro de 2020.

Pre ito Mun pal de Lara
rrão
do Jari

PREGÃO ELETRÔNICO N" 025/2020-CPUPMLJ
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DúRIO OFICIAL DA UNIÁO - s"eo g J. rO

r§sN 1677-7069 Ni 174, qüi.tà.feira, 10 de retembÍo

tuBià.: Ar: d. i.írt@ d. Pr.çôt, cr.r.mê .o PEalo llêrônicô nr 02/2020, cljo obj.ro
a o R.8'í'o C. P.lo, p.õ .quFkSo d. MATERIATS PIRMANÉMTÉs . lÉQUrPÂMÉNÍos
,ÂRA EsCRITORIO, ELEInODOMÊSTICOS E INFOiMÁÍlCi), d.rtin.dos à r!..d.r .!
d.Nnd.r d.r s.(r.r.n.r MunÉrp:k . Fundo! Mun6p.i! d. pEf.ituê do Muni.ipro d.
ltàub.l. 202O.1j éhío@ r.ru. ÀTA N'0Oa/2020. ÊMPnESÂ VENctmRÁ. 2 6AÀô03.A E
âÁ14 Cl'lPI 27.091 26olm01.76, tot.i 01, 04, 21, 29, V.lor d. RS 62"957,@. DATÂ DA
À5sNÂTUR DÁ aTA. 0V09/20)o. v6Eflcia oÀ aiÂ. ovo9l2020 à oUÉl2ô2r. Â.ú d.
juE runto dú dit onlv.l no lit https.//w.lrclr..o4 @h.brl LkiÉÉo n'326s1s. A.ll & Esistrg d. pcço oÍ{'n.l .n@rlE.* xoí.i..6 po.ê{ n. 100..021520?0.

É.pici.: Át dê i..É!ó d. pór.3, El€r..tê :o pÉtlo El.tróntô nr 02/2020, .ujo oq.ro. o R.CiíB d. PÉçor p:E .quFlçlo d. MÂlÉnlÁls PERMAI'IEIVTú - (aOUIPÀMEúOS,aR ESCntToRrO, ELETXOOOMÉ5rCOS É I{FORMÁICÂ), d.n;..doi . .t6d.r ..
d.m.ndàs d.r S....r..1.. M!.lcip.lr ê tu.dor Munklp.i! d. pr.Êitu6 do Municlplô de
Il.ub.l, 20r.1; @nrorm. s.rÉ: ATA N' m5/2020 - EMpÀÉSÁ VENCEmRÂ l.MÂGÍECrl.
oríRlBUloOF DE ÉLÊÍRONI@t+IRE,J, CNPJ: l!t.910.8a0/0001-1oi Lot : Or,O4 v.ror d.

R§14.5la,45. DÁTÂ 0Â ÂSSINÂTURÁ DÂ ATÀ: 0V09/2020. vtcttctÂ 0Á ATA. 01/09/2020 â
0V0êl2021 Â.r. d. rula.mnto 6ú dEponl€l rc tir. rÉ'l/lw.1('t.€r. coô br/
LEir!ção n'3265§. A.à d. GaÉrrc & pÉío on! l.n.ontrle ã.osrad. .o p@..so ne
1m4.0235/202GÁDMrN|STIAC4O]? Mr

E3Íiciê: Áta d. Ríútro d. PÉç.r Eí.EÍn. .o tÉ!ão Ehkdao À. OZ2O2O, qqo ohr.to
é o Rlaittrc C. 9Eço3 p.ã .qulsçâo .1. MÀl!tuÀS,ÉnMÁÀ€NIES . IEQUIPÂMiNÍOS
PÂrÂ ÉSCffÍORlo, ÀllioooMÉsÍlcos E ,NFOtuúÁÍEA), d.rünàdoe . .rMd.' à3
d.míd!3 drs S.cEt íú Mu.r.lp.É . tun.r6 Munic'p.É dr pr.lÉ'tnó do MunEipE d.
It-.úbrl. mz).lj conlor@ ,rc.. ÀTÂ N'006/2020 . EMPRESÂ vEnalmiA: 4 RJ COíÀ,
ElcB,j cNPl: 1...a7..36/0m151, bte: 06. 23, 26, 30, 35, 37. 3a,39. V.lor d. RS
139.372.90. oatÁ DA assrNAÍuRÀ DÁ ÁTÀ. 0t/09/2020 vrcENcta oÁ ÂÍa: orm,/2020 à
0V09/2021 A.t. d. JoiB.h.nto 6rã dkpodwlno r'r. htrpi://ww.tr'r.@i-..aom.brl.
Lkhàç5o.'8265ú, Â.L d. Etiíro d. pEío orrarol .ftonrra-í ..oíàd. ro pro..so nr
1@!.0t35/202o-ÂOMtNtSTnÀçÂO/PMt

l$+c'E: Atl d. R.aljE d. tÉços, ÉlÉEdc .o Poalo El.úónko .r 0V2020, curo obl.to
a o R.a,íD Cr pryq p.E .quliÉo d. MArERÉIS pERMAxÊmEs . {EOÚ|PÀMENiOSpÂRÀ ES<F rÓnrq EL-ETRODOMÉSi|COS a TNFOiMÁIC,), d.ni^.d6 r .r.nd., .r
d.m.ôd* dú skÉt.iB Muni.ipãk ê Fundc MlnrlÉit d. pr.í.itua d! M6l.ip.o d.
It ühêl. 2020.1, úíorm .tc: AÍÀ |{' @7/2O2O - EMPiE5A VENCÉDOi^: 5. Á.n.Gots-
ME, O{Pr. 1457!.551/0001-10. Lor.:02 0& 09. 10, 11. 3r.12. V.br d. iS 1t0.878_8a
DATA OÁ Às§r{ÂTUiA DÁ AIÂ. 01/O9l2O20. V|GaNCTA 0A ÀT^. O7l0Él2O2O. OvO9l2O2l
A .t dê juk.h.iló ..Ú .,irponie.l tu .it httAs;//ww.lkit co.s{-c6m.àrl. Lich.çto
r'a26515 Â.r. d. ôaúto dr proço orilin.l .môÀÍ.{..@rt d..o pr«.3$ nr
100r.0235/2020,a0MtNtSTRÁçÂO/PMl

E!pécl.. Atô d. n.aBlÉ d. pÉços, êf.rêIt. .o Poaao El.trônrco ne 02,â020, cujo ohj.t.
a o R.riíÍô d. PEcot p.n.quElçio d. MAÍERlÂts PERMAI{E|iTE5 - IEOU|PÂMEmOS
PAA,A EsC&TOilO, EIEIiOOOMtsTI@S E IN'ORMAI|CA), d.í'Édot . .!.n!., .t
d.mnôr d.r S..Et à Mu.i.jp.is . Fund6 MunkipJi d. p€í.nuÉ dô M6l.irio d.
h.ub.,.20201; @íorn. *au. AÍA N'003/2010 - EMPRatÀ VÊNCEDORA 5.40
NEGOCIO DE |NIORMÂnCI{TDA, CÍIPJ: 21.972 a{-U@Ol-69 t tG 12 V.br d! RS
2a.899,9O, OATA DÀ A5S|r{ÁTURÂ DA ATA. 0VO9/2020. VT6E OA DÂ ÂrÂ. 01/09/2020 .
0V09/,021. Â ü. d. jula.tunro.íj dirponiwlm id. hnp5.//w.rkir.@r..@n.brl.
ticn çio n'S255 ú. A .t d. Éadó dê pGço ollrot ...o.rn.s ..oirâd. E p.(.so nr
l0o{.0235/2020.ÂDMrNrsÍxÂçAo/,PMr

Ê!Éciê: Ar. dâ R.rl.lr. d. PÍ.9o!, êl:Í.rÍ. .o Prdo El.tónho h. O2l2020, cuio ôbji,ro
a ô R.Biírc d. Pqo. p.E .qul5kâo d. MATERIÀ5 PÊnMANENTE5 (EOU|TAME,YTOS
PÂRÀ ISCRTTóR|O, E!EnOOOMÉí|CO5 E TNFORMÁÍCÂI, d.íin.dor . .!md.r.s
d.End.r d.r t crt riú Muír.ip.k ê Fundoi Mu^É'p.ir da pr.f.nuê do M6icíp,o d.
lt.ub.l. 2020.1, 6níôrm etu.: ÂTÂ l'a'009/2020 . EMriE§À VENCÉoOÂA. 7 E.Â.C DÂ
@sTA-Epp, cNpJ: 2a.25g.9r0oo1a?Lôr.. 15,18. v.ror d. RS 32.ra,$. DATA oÂ
AS§NÂIURÂ 0Â ÂrÀ. 0r/09/202D. Y6É cLA oA ATÀ OV09l'202o e o ú912027 A.t. d.jula.m.to..tá dite.niv.l no tit https://wrw.ll.j1&ôr{..om.bíl. Lkit Éo .'326s15. A
.E d. eaúti9 d. pr.ço or{8'n.l ..@rtE+ xoÊd. .o púBrc nr 1mr.02!3/202G

Elpaec AL de {.lúro d. PEç6, ELEni. .o P.aao El.rórko nr 0Vm20, cqo obj.to
a o R.aiíro d. pEçor prã.quFtão d. MÂTlirÀs PEnMÂNENiES lEQulpAMtí{TOSpARA ESaiÍIORlO, EIEIIOoOMÉSrICO5 E INFORMÁÍCÂ), d.3t'Éd.! r,t.íd.r ..
d!ó.nd.s ô! s!.Ét rllr Múdclp.it ê Fundor Mu.klp.i. d. pr.fêatu6 do rúlnlciplo d.
hrr b.l. 20201; @níorN íiu.: AÍA N' 010/2020 - EMPÂEsÂ VÊNCEOORA: 3. C.S. Rtl DO
PúSTICO{IREU; C rJ: 30.060,599/0001.10. tot.: 17,22. v.rôr d. RS15.299,00. DÂTA DÁ
ÂSSINAIURÁ OÀ ATÂ: 01/09/20m. VIGÉNOA DÁ ÂTÂ OllOgl2O2O . O7l@l2i2t. A .t. d.jult.mirô Éta ditpôârv.l ôo i'r. httr.://ww.li.n!.or{.€m.Àrl. ú<iàçao .'326515. Â.l. d. Etirtre d. pr.ço orthàl .n.6.rê* ..ort d. .o pro.e n, 100{.02!5/2020.

lrpa.h: ÁE d. R.airro d. PÉç8, EÍêÉÍt. & Fnaaô ar.tiôko nr 0a/m20, .uio ôbj.t
é o R.$iF 4. ,oíô. ,.a .quiriíio d. MATIn|ÀS ,EnMÁxEiÍlÉs - tEaUDÂrrÊMOt
PÂÂA ESCf,IÍOR|O, AfTiODOMÉ5ÍICOS t TNFOnMÁTlcÀ), d6rredôr . .rsd.r r!
a.h,íd$ d.r t cEr.rú Muni(idE ê FuÀdot MunEEtr d. pr.í.ituB do Mun,.ipo d.
It.ubã|. 2O20.1j .onlorm. er4. ATA N'011/m20 - ÊMPRESÂ VEiICEDORÁ 9 CA&VAIHO
MlÀAr{DA ÊMPR€EN0IMENÍOs.trRaU, CNPI 1L502 ,13/0001.971otê:2q28,29. v.r,or d.
RSr0.744,99, OArÂ 0Â Á5S !ÂÍUqÂ OÀ Âr : 0tl09/2020, vtCENCrÀ DÁ aTÀ 01/09/m20.
0V09/2021. A.t. d. iúL.m.nto âtÉ dBrônív.l no the túp3://ww.li.lt..@4.coú,b/,
I'dr.Éo n'826515. Á .r. d. '.iiío d. pEgo orlglM .n.oÀrr.., ..osràd. ão proeso nt
1004.02J5/1O20-ÂOMrNrSnÂeÁo/pMl

.3DacE: At-. d. R.aslo d. PÉço!, Ef.Ed. .o P(tlo Er.6ni.o ne 022020, .'4o obl.ro
a o R.3,írc d. ,Eço. o.n .qu!.klo d. MÂItRlAs PEiMÁJ{fNÍE5 . (ÊAurPÂMÊr{ros
P^RA EscaÍOtuq A"EIiODOM€5I|@5 E INFoRMÁncA), d.n'ddol . .rnd.r .t
d.@ndõ ôi s..Et n.e Muni.ip.É . rund6 MúÉr!Éjr d. pcf.ituE do Mun'.tr'o d.
It ub.í. ?020.1: .odúh. *tE: ÀÍA N'012/2020 EMPtl5Á VENCIDOÂÁ. 10 SÊvCNÍtC
ITCNOLOOÀ E |NiOiMAÍCÂ.LTDA{PPj CNPI 08.78{ 9?ímO1{á. Lot : 24.a0. V.lo' d.
RS17.643p5, DÂrA 0À AsslNÀTURÂ DA ÂrÀ: 01/09/2020. vl6E,{OA DÁ ATÂ: ovo9/2020.
01/l»/2021. Â.ú d. luE.mír..rii disponrv.l rc in. tmp!.//ww.lid.@.-.@m.bÍl
Ucfi.ção n'325515. Â rE d. E!ií6 dê pÉço onaidl .ftonv, ! ..oíàd. .o ptuc.s nr
1004.0235/2020-ÂDMll'rSÍnÂçÁO/PMr,

PREFÉIÍURA IVIUNICIPAL DE TARANJAL DO JARI

EttiÂto DE coItTRAto

E$iiri.: c.ntãio n. 027/202+iMUj P@ês: 203-094/202cslMÂp/PMU; Conrr.r.d.:
ÂMÂzON NOn,IE CONSTTUçóaS Ê SEnUçO5 tTDA-Erp, Ct?J nr Oa 6235lt1/0001-2?,
Obi.tõ: R.bm. . Ád.qu.çio dà OÉda PolÉ.porttu. do A.iúo 9mêy .o Mun'cipio r,.
L.EnFl do l..i-AP, $b ô Étiru de .,eÉo indir.t.. ".mpruitãd. pôr p6ço tloh.l",
@.lom. ,roi.ro Htto, pt nilh. ó. folmÉo d. pÉço! .ex.r .
orÉ.di Íoúú. d. Prrot ír üV2o2GcPl/sEMÂP; vlaa*a.: 12 (doz€) mst inki.ndo-
* rur c.ú.t m ho di. .luint I hÉsio dr Ord.m d.5.turç6; Vàld: RS 38.364j3
(tÉt.ntôi E d.&hô ôll, !6!.nt6. ss*nt.. oh6 6.ii. &int . rrê5..nr.voi). Dri. d.

ExriÂro oE cotÍn m
Pr@e À-. 21a-0!v2020 - sMÁSj Côntnio n. 03312020 . SMÂS/PMU; @NÍRÂiÀNÍE:
S..ElÍh Muntip.l d. Àllrtéfti: So.àl - 5M45. @flmÂTÂDÂi GOM€S & LJMÂ tTDÂ -
ÉPP, xdlâdâ m .ü.d. d. l.r.nFl dô.1-i d,lP, sb o 

^.r 
@.047371/d)01{7, mtr. .io

o9É rd. por RAIMUNoO CUESIO UMÀ, hôrihio, in*riio É Cra sb o ..r
$&92ajo2-ú, r.tid.nt.. d.6icili.do E cü.& d. Lãn.l d6 i.n-ÂP.. Obj.!ô:
a.ntnt.Éo d. .ôp..t. p.ô fôrheiruío DÉ cÁiGA ôE Grs DE p€rRóUO UqUaFErÍO,
NA COMPOTçÃO PROPÁrirO 8UÍÂNO. D.tà da ãsin.tú.. dô côúÊrô o1l09/2o20 virancr.
d. .côdô côú o códi.o orç.remirio.

Âvrso DE aoJuorcÀçÀo E soMoLoGAçÂo
PREGÃO ELEÍRÔI{I(O I{! 25/2O2GCPVDMU

Pr@.& Àr 21.,O3Z2O2GSMr§/PMU
A Poí.hró Muo.ip.l d. 1.,.íl,l do J.rl roru públÉo .or '.r.Éedo5 à

Âtur.lDl(Áçlo . HoMorocÀçtro d. tkiEçlo d rbdrrd.d! PElio, ü íorru Ékrrô.i..
nr 025/20204L/PMU, . qúl i6ú For oqdo . Rqlrtô d. Pr.çc piÊ .v.nru.l .qurtiÇao
.L Equig.m.ntor d! Prcr.çio ldúiju.l - EPI p.r. :t ni.r às h4.sid.d6 d. s..r.trrü
Muni.iIEl d. ÀrirtêMi. sei.l d. trr..i.l do lrri - APj EmpEs V.n..doE: IOÉM
MEotcÀL |MPOÍÍ CÂO E O(FOnTÂaÀO Dt TiOOUTOS MEOTCOS,HOSPi'ÂúRaS r.TDA.j
CNPJj 32.737.27910@1-87; Lorê 01; V.lor: RS 29.995,95 lúnte e n@€ nil n@enr6 ê
,w.ntr ..in.o r..lr..@ít . cin@ enr.Ér,

trEnj.ldo ,.ri-ÂP, 9 d! ltEmbro dr 2020.
MAROO CúY!Â COÍA tÉRnÁO

PREFE|TURA MUNtclPAt- DE MACAPÁ

o(Íi ro oa aotfTMro r{. tal2oú-sEMos/PMM

P.d.e nr 3401,0224-4/201&SEMOVPMM, nr.r.i!.. Cd.ora.d. PúúÊ. nr
0!,201! - CP!/CO/ t[GOV/pirM - Coú.nlo .r $8 18.22a2) 0,C /2016. O6,!to:
Peim.d.Co d. Vla Ur6.É. Ào MúÀlciriô d. Mr..pa - 1r êt pl - f.irô N@ Horllonr.
- rrlo d. Vre. Põrr.n. d. Í86:lho - 15.451.m14.ú11.00OO - ELmnto d. o.tp.r:
4,rt.9o.51.91- Font.:041. nêur$ F.d.Êl- É1.h.: aoB; d6t!ção órÊo.^dn..b.rd. Ào
orç.mnlo d. 6tu.à.nL ar.!!ado p.l. l,lol. d. Emp..ho n. 731003 - P.otó6r d.
TEb.rho: ú,451.0018.1010.00@ - El.n.nro d. ortp.e: 4,4.t0.51.91 - Êôôt.:0101 -
leeúó Muni.ip.l - Fl.hr: 406. Conttr!çlo R.lon. . Ánpliíâo d. Pradi6 Próp.iô3 .
LôaB.roorôr Pú6116. Muni.lp.É; Foír.r d. n.cúEo - 02.11 - Fêd.ô|.01.01 T.a!ró;
N.túE:. & 0.,p.. - 3.3,90-39-00 - 0utÉ3 !.úlro. d. T.rc.iÉ P.'d r!ridi.., Ênpr.s:
GRUPo sÀn€Tlc ElFElLl - EPP CrlPl Or.5arÁ2110.6l-5.i dúrific..ao: 1r: V.lo.:

Éls} PÉ.o d. .-arcao: úo ÍCênro . oir.nr.) da.; p..ro d. vúéhci. dô C.nrãrô: uo
lc..to . on.nll di.5, 6.r.d@ . p.nn d. 0t/0al2018

avÚo oE coírvauoaçIo

A Seí.t.ri! Munkipãld. Asistano. tel.L Conri.,êÉndo .s dÉp$'çô.r da L.i
n 1666/9!, nq.Élto 6r, p.ráaôíô únko; C.hrld.úndo ô pod.rn.Ér d. ÁdmrnittEçâo
do .otu lid.r .t rto! qe .âo p.su.m vLiô. ií-náwir; Conrid.ã.do q!. n:ô .ê
Mn t , 6 tl d.mnr. dê publÊ.çSo do 3. Lrôo Aditavo d. P.do ào Conlr.to
003/2016, d. @tirua.Ld. n. rmghm.nt çao . .&cuçao d.. .çô.i d6 Pl.ho d.
D.*ryoMn..l! s€loLíltort lM.!tÉ Or.r S.nlot; Contrr.Éndo o dip.rtô no.n.55
à !.i ír 9.r8al99; fi.. @nv.lid:do o E3p€tiw rio. visto qu. .âo a v.r'n.. b'.o .o
i.t Ee públko n.m pEiuio à td.n6.

M.oÍú.^P. a d. Er.hbrô d. 2020
MôNtcÁ cRtsnNA oÁ sllva Dras

56.tlri. Mun.c.rrl d€ Assjstami. 56i.1

avrao DE uoÍÂçlo
PRtGÃo alEÍnônrco M ,y2o2o

Pr4lo El.tónko n.: 013.2020. Pr*ês AdminBtEtivo ne: É612020 S..r.t.ri.
Muni.lp.l d. G.3t o. ObJ.rô: Contht çiô d. .npÉ- .sp.ciàlird. n. pr.í.çao dé
*diços d. tunhoãmnL . d. s.aú...ç. .Ltrônk j..tê€Éd. . É.ú.âça6 d!
*a!ô,Í. .Liónio 2ah por dE 7 di.r por .hrd, r.r dio d. rirr.D d. ct.úno
í..lE.ro d. ú, ín D d..h,E @r 6b.rtuã d.s.tuD p:trimnâl d. ,3r.d d.
vlíatuL .l.rónt. b.h om dirponilrlir.Éo d. ôqu..runt r. ,rt.m.: i.littro de
P..í6. Crttarb d. ,ula.Gnto: M.no. pr.ío po. lot.. v.,o. .mhúô; nS 5]l1.7l8,2r.
ora.m do Õo&: T.@6 Múnicip.l. Â.ôlhimnt d. P6pôô.: 10/09/2020 .r
Od|ooínln. Ab.rtrE da PrcposÉt: 22|O9/2O2O .t OA,1@Íni^. Dàt . Hoa d. oi.pst.:
22109/2020 ú O8hoomln, Pltlhíaô dô Aliro: hnp:/ Éntp.ÉrÉ2.Dc.p.,rp,t@.br.
Plât tom €hrônL.. hnr-.//$e,.lic .o.r-..o6 b.. rd.ndffc.çaô ô Liclrdo; 834292-

AOIAN EISMAÂX REIS OA SILVA
Pr.aoêio

Avrso Da u(rÍ CIo
DitcÂo ErÉrRôxrco,o/2oro

P..a,o A.r,úâto n7: o10/2o20- P@§ Âdminiernttw .r: 36,01000.094/2020 -
smt rb MúddP.l d. &irtêmi. §o.Ll. Obi.ro: Aeui.iÉô dê mí..L| p.r@Àúi. (rr.À.
lÊ.*ed6 ou d.$n6 .lo pr.3io .Lrrôni.o n' 010/202o{cUsE@v) p.Ír .Er!d.r
s.q!úrh Monklp.l & A.drtéÊn Sai.l - IEMAs . aur Eqllp.m.ntot Soci.ir Slí.m.:
R.aBtro dê Poçot. CntérL .lt lui.m..t : M..o. prêço por ú.ô. V.lí .,tm8do.
i91,102,433,17. Oria.m do Rurs: T.suro Moiciprl. À.olhim..to d. P..pôttar:
10/09/2020 .. @hoohh. A!.nu6 d.i Póro!!.r: 22109/2020 ã! 08h00m1.. 0.r. . Ho6
d. Drtput.: 221@/2o2o .s 09h30ojn. Publi.àção do Âvi.ô:
htrp://tnúp.ôtur.2.ô.c.pà,.p3ôúh.. Plí.for É|.t.ônk!: hnr://ww.li.it.c6.e
..@ô.br. ld.nnft.çlô d. licit ç,o: 814033.

M.opl-ÂP. 3 d. *lÉmbro d. 2020.
Á01ÁN E|SMAiX RÊrS 0A S|wA

PrÉaenô

Âvrso DE udr çlo
,rEcÀo E[Eriôirco Í{r z2l2oto

Prêaao Él.ró.ko n.: 072à20, Proeso .o: 36.01.000.087,,2om - s€.EL.ià Mlni.ip.l d.
Ás5lrtan.i. S..l.l, obi.ro: i.lBtro d. proço p.r. finurà . a€ntu.l Aquiíçao d. ia!à
mi ..l, v..rlh.tu . !i& lhu.t nô d. p.tról@, p.r. .r.nd.r,r *cc!tid.d.! d. §..r.r.ra.
Munkip.l d. Asrnaftl. Sei.l - SEMAS . ótaot .dnirinrtiw! vlncul.dos, .m
.ffíDúd.d. (6 ú co nd lra.r, .3p.c íE.tõ. r . qu.ntn tDos d.Ftor .o Edll.l . {u3
.EE. A6lhlh.tu d. ProposE : 10/09/2020 .s oahoohi. Ah..tuE d.i P6postú.
2210912020 !3 06h00min, 0r. . tlon d. oBpul: 270912020 .r 10h0omin Publioéo do
ÂvÊô: htrp://tôôp.c^cà2ôop...prov.hr. Phi.fo@ ELÍônk.:
nnD.//ww.li.lt*eH.6ftbí ldent'ft.çio d, LdÉcaô a3.237.

MróÉ-AP, 9 dê lrêmbrô d. 2020,
FiÁÀtclsco sÂNÍos MonÀs

p.êAano

^vtso 
oc lloÍÂçÀo

,REGÃo atEÍÀôtrco . 7112020

,r.d. aLÍônko nr: 0rvr20. PE.s Ádhininó&o nr: 0225320m . s.d.t rà
Múni.ip.r J. §úd., OU.to: Âqúiriçao d. .qulp.runros/mGr.ir p.@rnr., D.o rt
úü.d.. batk r d. -úd. d. er. tual . u.úE do m!.Êi!io dê M.áÉ. S.rí. : n rinÉ
& Pr.gÉ Crlúrb d. rüarturío: M.Ú p..!ô pôr t h v.br étirEdoi i919.0:16.$3,:8.
orien do RuB TÉub Mrniip.l. !.oltrmnro d. Protona 10r'09/a02ro r! @hôomií
Âô.rrú. ôt Proeoí.r' 29109/2020 ú @hoom'n 0.u . H.6 d. Dirlut ' 29l0êlm20 ú
O9â3OmiÀ. Puàlk çlo do Â@: hnp //rÉnrp.4n.L2.@p. .p tpv,br ebt.IdE
E].kô..r. htrp//wÚ.li.lt ar{@m br. rd.nríla9io .L L.ôçio 3:14071

M.ara.AP, I d. s.têmhm d. 2020.
ADLÁN EISMÀIX REIS DA SILVApr.tE,rc

\rr ME//üjat/d.!rl(].e6r, É
6tre sirb drir(í. roí.d * i. .el a ./o/bL tcP
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a,!) .---àPREFETTURA MUiIIOPAI DE IANAI{'AI. DO'ARI
sEciETAnra iruÍ{rapÀ- DE aoMrilsÍRAçÂo E pt"a EJAMEÍVÍo - sEMAp

Equip. d. PÍ!8lo

Especificação Morco Qtd

4**,){ATA DE REGTSTRO DE PREçOS Ne (D4I2020"SMAS/PMU

Aos dez dias do mês de setembro do ano de 2020, o MUNICíPiO DE t ARANJAL DO JARI, pessoa JrrãÊã- 
-

de Direito Público lnterno, inscrito no CNPJ (MF) sob ne 23.066.905/0001-50 com sede na Avenida
Tancredo Neves 2.505 - Laranjal do Jari, CEP 6892G000, por intêrmédio da SECRETARIA MUNICIPAI DE

ASSISTÊNC|A SOCIAL, neste ato representado por sua Secretária a Sra. MAIARA CATDAS CHAGAS,
brasileira, portadora do RG ne 326?49lAP do CPF ne 937.16L.252-53, residente e domiciliado nesta
cidade de Laranjal do Jari, Amapá, doÍav'àntê denominado simplesmente dê ÓRGÃO GERENCIADOR,
resolve Registrar os Preços visando futuras aquisições do objeto licitado através do PREGÃO

ETETRÔNICO N'025/2O2G.SRP, em face da classificação da proposta apresêntada pela empresa abaixo
qualificada, denominada simplesmente de FORNECEDORiA que assumem o compromisso de
fornecimento, nas condições estábelecidas nas cláusulas a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de
EQUIPAMENTOS DE PROTEçÃO INOIVIOUAI- - EPI para atender às necessidades da Sêcretaria Municipal
de Assistência Social, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Anexo I do Edital do
Pregõo Eletrônico ne O25/70-PMU, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREçOS, ESPECTHCAçÔES E QUAI{TÍTAÍ|VOS

2.1. O preço registÍado, as especificaçôes do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condiçôes
ofertadas na proposta são as que seguêm:

tem Unidadê
ValoÍ

UnitáÍio
vâloÍ Totel

1

0l

Luva de procedimento não estáril,
forma ambidestra, em látex íntegro e
uniforme, com marca e n" de lote no
punho, lubrificada com pó
bioabsorvível, tamanho p, m g, caixa
com 100 unidades.

Descarpack Und 150 Rs s0,00 Rs 7.s00,00

Empresa Rêgistrada: NoEM MEDICAL tMpoRTAçÃo E

EXPORTAÇÂO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNP J : 32.7 37.27 91 0@1 -87

EndeÍeço: R ALFREDo LopEs, 1717 SALA D-58 BeirÍo: JARDTM MACARENGo CEP: 13.s60-460.

Cidade: sÃo cARLos UF: SP

Telefone: (16) 3419-5912 E-mail: licitacao@noemmedical.com.br

Represêntsnte Lêgal: Felipe Jaime de Pana

02 Máscara três camadas - 50 unidadês
L

I Macacão de proteção confeccionado
100% polietileno com capuz aclopado e

fechamento em zíper, aiuste em
elástico na barra e nas mangas, cor
branca. Tamanho m 148 cm de altura
circurferencia tórax 58 cm.

Und 500 Rs 44,1s Rs 22.07s,00
Noem

Medical

Noem
Medical

03 Und l0 Rs 28,0e Rs 280,90
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Macacão de proteção confeccionado
100% polietileno com capuz aclopado e

fechamento em zíper, ajuste em
elástico na barra e nas mangas, cor
branca. 156 cm de altura ciccurferencia
tórax 62 cm.

Und 05 RS 28,01
Noem

MedicAL
Rs 140,0s

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer ór8ão ou

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência

do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as

condições e as regras êstabelecidas na Lei ne 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7.892, de 2013.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro dê Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
preiudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão

ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de Íegistro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de

cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o

contraditório, de eventuâis penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorizaçâo do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.5.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justiÍicadamente, a prorrogação do prazo

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo ór8ão

não pa rticipante.

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será dê 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo

ser prorrogada.

PREFIITURA MUNICIPAI. DE LÁRAN'AI. DO IARI
SEcRETARta MUNtopat DE aDMtNtsÍRAçÃo E PLANEJAMENTo- sEMAp

Equipê dê Pregão

r. DO ÓRgÃO GERENCIADOR E PARIIC|PANÍE'

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Assistência Social.

3.2. Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

REGIÍRO DE
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PRETEIÍURA MUNICIPAL DE LÂRAT{IAI. DO JARI

SEcRETARta MuNropar DE aDMtNtsÍRAçÃo E PLANUAMENÍo - sEMAp
Eqúipê dê Píegão

6.1. DA REVrsÃo Dos pREços REGtSTRADoS

6.r..1 Os preços rêgistrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao
estabelecido no Decreto n'7.892/13, obedecendo ao seguinte:

a) Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor
comunicará e solicitará Íormalmente à Comissão Permanente de Licitação para que esta convoque o
fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva
alteração na Ata, caso haia a concordância da empresa. Frustrada a negociação, a empresa será liberada
do compromisso assumido, respeitados os contratos já firmados.

b) Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permânente de Licitação
convocará os demais licitantes classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidâde de
negociação, ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

c) A empresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços
registrados, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha
detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em
função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. A Ata de Registro de
Preços sofrerá alteração caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante poderá ser liberado do
compromisso assumido.

6.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Administração para os itens registrados.

6.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no
mercado, mantendo-se, no mÍnimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta do licitante e aquelê vigente no mercado à época do registro.

5.1.4. As alteraçõês dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário
Oficiâl do Município.

6.2. DO CANCELAMENTO DOs pREçOS REGTSÍRADOS

6.2.1. Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a prévia
defesa, nos termos do Decreto n" 7 -892/f3l

l- pela Administração quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas
na legislação pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

b) o proponente que tenhâ seus preços registrados, injustificadamente, deixe de firmar contrato, não
retirar a nota de empenho de despesa ou aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro
de preços;

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços, por qualquer
dos motivos elencados no Art. 78 e seus incisos da Lei n.e 8666/93;

-dÀr\\1 )

6. DA E CANCEIAMENTO



.icür!- 0s{
PREFEITURA MUI{ICIPAI. OE LARA ÂL OO JÂRI

sÉcRETÂRra MUNropÂr DE aoMtNrsrRAçÂo E ptaÍ{EJAMENTo - sEMAp
Equipê de Pregão

d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite
reduzir seus preços registrados, na hipótese de este se tornaÍ superior ao praticado no mercado;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

ll- pelo proponente que tenha seus preços retistrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir as exigências contidas
no procedimento que deu origem ao registro de preços;

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, quê comprometa a

execução contratual.

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas
no Edital.

7.2. É da competência do órgão Berenciador a aplicação das pênalidãdes decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante
a aplicação da penalidade.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no
art. 20 do Decreto ne 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrâda em 02 (duas) vias de iguâl teor, que,

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
pa rticipântes.

Laranjal do Jari-AP, 10 de detembÍo dê 2020.

Pelo Órgão Gerenciador:

CA AGAS

Secretá unicipal de Assistência Social

FELTpE rArME DE â:;1ff 
.,".:;Ji,;ll^,,,

PINA:037'l 6781'l DE PrtrA:037ró78r roo
Dádo5: 2020.09- 1 0
l2:17:10 {3'00'

FELIPE JAIME DE PINA
cPF 037.167.811-00

Diretor Técnico

Pela Fornecedora:

00

#

7. DAS PENALIDADES

8. DAS GERAIS
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PREfEITURA MUÍ{ICIPAL OE I.ARAT{'AL DO JARI
SECRETARTÀ MuMopal DE ADMtÍ{rsÍRAção E PLAITEJAMET{Io - sEMAp

Equip. dc Prugao

ATA DE REG|STRo DE pREços Ne 0o4l2020-sMAS/pMU

Aos dez dias do mês de setembro do ano de 2020, o MUNTCíP|O DE LARANJAT DO JARI, Pessoa Jurídica
de Direito Público lnterno, inscrito no CNPJ (MF) sob nq 23.066.905/0001-50 com sede na Avenida
Tancredo Neves 2.605 - Laranjal do Jari, CEP 68920{00, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSIStrÊNOA SOCIAL, neste ato representado por sua Secretária a Sra. MAIARA CÁLDAS CHAGAS,
brasileira, portadora do RG ne 326249/AP do CPF ne 937.161.252-53, residente e domiciliado nesta
cidade de Laranjal do Jari, Amapá, doravante denominado simplesmente de óRGÃO GERENCTADOR,

resolve Registrar os Preços visando futuras aquisições do objeto licitado através do PREGÃO

ftETnÔUtCO N" 025/2O2GSRP, em face da classiíicação da proposta apresentada pela empresa abaixo
qualificada, denominada simplesmente de FORNECEDORiA que assumem o compromisso de
fornecimento, nas condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

1. DO OBJETO

2. Dos pREços, Eseecrrrclçôrs r euANnrAnvos

2.1. O preço registrado, as especificações do ob1eto, a quantidade, fornecedor e as demais condições
ofêrtadas na proposta são as que seguem:

Itêm Especificação

Luva de procedimento não estéril,
forma ambidestra, em látex íntegro e

uniforme, com marca e n' de lote no
punho, lubrificada com pó
bioabsorvível, tamanho p, m g, caixa
com 100 unidades.

Máscara três camadas - 50 unidades

Macacão de proteção confeccionado
100% polietileno com capuz aclopado e

fechamento em zíper, ajuste em
elástico na barra e nas mangas, cor
branca. Tamanho m 148 cm de altura
circurferencia tórax 58 cm.

Und 150 Rs so,oo Rs 7.500,00

Und 500 Rs 44,1s Rs 22.07s,00

Morco
VeloÍ

UnitáÍio
ValoÍ TotalqtdUnidade

0l

02

Descarpack

Noem
Medical

Noem
Medical

Empresa Regiírada: NoEM MED|CAL tMpoRTAçÃo E

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 32.7 37.279t0N1 -87

Endereço: R ALFREDo LopEs, 1717 SALA D-58 BairÍo:JARDtM MACARENGo CEP: 13.560-460

Cidade: sÃo cARLos UF: SP

Teleíone: (16) 3419-5912 E-mail: licitacao@noemmedical.com.br

Rêpresentante Legal: Felipe Jaime de Pina

03 Llnd l0 Rs 28,09 R5 280,90

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de
EQUIPAMEiÍÍOS DE PROÍEÇÃO lNDlvlDUAt - EPI para atender às necessidades da Secretaria Municipal
de Assistência Social, de acordo com as especificações e quantidadês descritas no Anexo I do Edital do
Pregõo Eletrônico nç O25/2GPMU, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

-l_
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PREFEIÍURÂ MUI\IICIPAL OE I,ARANJAL DO.,ARI
STCRIÍARIA MUÍTIOPÂI DE AOMII{ISÍRÂçÃO E PI.ANEIAMENTO. SEMAP

Equipê dê PÍêgão »"§\

rT Macacão de proteçâo confeccionado
100% polietileno com capuz aclopado e
fechamento em zíper, ajuste em
elástico na barra e nas mangas, cor
branca. 155 cm de altura ciccurÍerencia
tórax 62 cm.

Und 05 RS 28,01 R5 140,0s04
Noem

MedicAt

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Assistência Social.

3.2. Não há órgãos e entidades públicas pârticipãntes do registro de preços:

4.1. A ata de reBistro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediantê anuência

do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as

condições e as regras estabelecidas na Lei ne 8.666, de 1993 e no Decreto ne 7 .892, de 2oL3.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão

ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de

cada item reBistrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,

independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo Íornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em

relação as suas próprias contrataçôes, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgâo gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo

para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
nãoparticipante.

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo

ser prorrogada

|._.

GEfrENC'ADOR E PARTIC' PA,,r ES

REGISTRO DE PREçOS

5. DA VAUDÂOE DAATA
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6.r. DA REvtsÃo Dos pREços REGtsrRADos

5.1.1 Os preços reBistrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo ao
estabelecido no Decreto n'7.892/13, obedecendo ao seguinte:

al Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gestor
comunicará e solicitará formalmente à Comissão Permanente de Licitação para gue esta convoque o
fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, procedendo a respectiva
alteração na Ata, caso haja a concordância da empresa. Frustrada a negociação, a empresâ será liberada
do compromisso assumido, respeitados os contratos já firmados.

b) Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a Comissão Permanente de Licitação
convocará os demais licitantes classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de
negociação, ou revogar a Ata de Registro de Preços ou pa rte dela.

c) A êmpresa poderá solicitar a Secretaria Gestora do Registro de Preços a revisão dos preços
registrados, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de comprovantes e de planilha
detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em
função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. A Ata de Registro de
Preços sofrerá alteração caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante poderá ser liberado do
compromisso assumido.

5.1.2. Serão considerados preços de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles
apurados pela Administração para os itens registrados.

5.1.3. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no
mercado, mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da pÍoposta do licitante e aquele vigente no mercado à época do registro.

6.1.4. As alterações dos preços registrados, oriundas da revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário
Oficial do Município.

6.2. DO CANCELAMENTO DOS PREçOS REGTSTRADOS

6.2.1. Os preços íegistrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, garantida a prévia
defesa, nos termos do Decreto n" 7.892/13:

l- pela Administração quando:

a) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não cumprir as exigências contidas
na legislação pertinente e /ou descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) o proponente que tenha seus preços registrados, iniustificadamente, deixe de firmar contrato, não
retirar a nota de empenho de despesa ou aceitar outro instrumento equivalente, decorrênte do registro
de preços;

6. OA E CAI{CETAMENTO

c) o contratado der à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços, por qualquer_ ^ ^d>
dos motivos elencados no Art. 78 ê seus incisos da Lei n.q 8666/93; 

I W
ú
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d) o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado, injustificadamente, não aceite
reduzir seus preços registrados, na hipótese de este se tornar superior ao praticado no mercado;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

ll- pelo proponente que tenha seus preços registrados quando:

a) comprovar, mediante solicitação formal, que está impossibilitado de cumprir as exigências contidas
no procedimento que deu origem ao registro de preços;

b) comprovar a ocorrência de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, que comprometa a

execução contratual.

7.1. O descumprimento da Ata de Re8istro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidâs
no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser

respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante

a aplicação da penalidade.

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgâo gerenciador qualquer das ocorrências previstas no

art. 20 do Decreto ne 7.892/20!3, dada a necessidade de instauração de procedimento para

cancelamento do registro do fornecedor.

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condiçôes do ajuste,

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,

depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes.

Laranjal do Jari-AP, 10 de detembro de 2020.

Pelo Órgão 6erenciador:

CAtD H

Secretár nicipal de Assistência Social

FELTPEjAtME DE l;1',§"'":;Ji#ü^,,
PINA:0371 6781 1 DE PINÂ:037167Er roooo r.s;;:;,effi.''

-.- i L'gT N. g-,t(

Sà,i§tq

Pela Fornecedora:

)

7. DAS PENALIDADES

:/

FELIPE JAIME DE PINA
cPF 037.167.811-00

Diretor Tecnico

GERAISDAS
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MINUTA DO CONTRATO N.' XX/202O-§MAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2IE.O37.2O2O
pnrcÃo rr,rrnôNrc o 0zst2020t cpL/pMLJ

Instrumento Contrâtuâl pâra: mntrataçâo de empresa

especializada para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI

(EQUIrAMENToS DE pRorEÇÃo INDrI{DUAL), paÍa

compor no BENEFICIO f,!'ENTUAL (KIT BEBE), para

atender a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS da

Prefeitura Municipal de l,aranjal do Jari.

I - CL(USULA TERCE,IRA. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada para AQUI$ÇÃO DE MATERIÀIS DE EPI
t_

(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO Ir{DNTDUAL).
,,

II - CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTOLEGAL

2.1 As disposições inseridas no presente Contrato encontram embasamento legal no Artigo 54, da

Lei 8666193 de Licitações e Contratos.

1

III - CLÁUST]LA SEGUNDA _ DA VIGÊNCIA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL - SMAS, estabelecida na Rua Liberdade,

no 804, Bairro Agreste, na Cidade de taranjal do Jarí, no Estado do Amapá. CEP: ó8.92M00, inscrita

no CNPJ sob o no 13 829.032/0001-46, doravante denominada & CONTRATANTE, representada pela

Seúora Secretária de Assistência Social, a seúora MAIARA CALDAS CHAGAS, sob o Decreto no

21412020-GAB|PMLJ, brasileir4 portadora do RG no 326249 e do CPF 937.161 .252 -53 E, de outro

lado, como CONTRÁTADA, a empÍesÍr )OOOOOOOOOÇ inscrita no CNPJ: )O(.)OO(.)OOíIOO(-

X)L situada à )OOÕ(X)OO(X)O(, n" X)OO(, BAIRRO )OOÕO! na Cidade )OOOOO(XX)OO( no

Estado do )OOOOOO<X, representada pelo seúor )OOOOOOOOOOOO(, devidamente inscrito no

CPF n' )C(X.)fiX.XXX-)O( poÍadora da Carteira de Identidade RG no )OO(XXX, resolvem celebrar

o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:
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3. 1 O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por 0l (um) anô; a"colrtar de 16 de setembro de

2020, findo em 16 de setembro de 2021, podendo ser pronogado mediante Termo Aditivo, nos

termos do Artigo 57, inciso II, da lei n"8.6ó6l93.

ry - CLÁUSULA QUARTA - DA ISPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

V - CLÁUSULA QUINTA _ DA REQUISIÇAO DOS SERVIÇOS

5.1 Os materiais serão solicitados por meio da emissão de Ordens dos mesmos, nas quais serão

especificados todos os serviços a serem executados.

5.2 As solicitaçôes deverão ser emitidas por servidor designado.

vI - CLÁUSULA SEXTA

6.1 Os materiais serão recebidos por servidor designado para tal fim, nas condições abaixo

ITEM ESPECIFICAÇÔE§ QTD
VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

0l

LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO

ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRÁ! EM

LÁTEX iNTEGRo E UNIFoRME, CoM

MARCA E N' DE LOTE NO PUNHO,

LUBRIFICADA CoM Pó BIoABSoRViVEL,

TAMANHO P, M G, CAIXA COM IOO

UNIDADES.

CATXA 150

R$ XXX R$XXXX

02
MÁSCARA TRES
LTNDADES

CAMADAS 50 CAIXA 500 R$).,(X RS).).XX

03

MÂCACÁO DE PROTEÇ o
CONFECCIONADO IOOO/O POLIETILENO

COM CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO

EM zÍPE& AJUSTE EM ELÁSTICo NA

BARRA E NAS MANGAS, COR BRANCA.

TAMANHO M I48 CM DE ALTI]RA

CIRCURFERENC IA TORAX 58 CM.

R$XXX RS).XXX

o4

MACACÁO DE PRorEeÃo
CONFECCIONADO IOO% POLIETILENO

COM CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO

EM ZiPE& AJUSTE EM ELÁSTICO NA

BARRA E NAS MANGAS, COR BRÂNCA. 156

CM DE ALTURA CICCURFERENCIA TÓRAX

62 CM.

L]ND 05
R$)Oü RSX).XX

2

UND

UND l0
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A. Provisoriamente, no ato da entrega para verificar da condição ib.coqbtrlidade, qualidade e

quantidade dos materiais e serviços.

B. Definitivamente, no prazo de até l0 (DEZ) dias corridos, contados a partir do recebimento

provisorio, após a verificação da qualidade e quantidade dos rnateriais e serviços e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

C. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o fomecimento foi executado em desacordo

com o especificado ou com a proposta, com defeito ou incompleto, após a notificação por escrito à

empresa fomecedora, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pâgamento, até

que seja sanada a situaçâo.

D. Em caso de materiais entregues em desconformidade com o especificado, ou com defeito, a

empresa fomecedora deverá substitui-los em pmzo não superior a o5(CINCO) dias úteis, contados a

partir da data da comunicação, correndo às suas expensas.

VII- CLÁUSI]LA SÉTTMA. DAs oBRIGAÇÔES DA CoNTRATADA

7.1 Além das obrigações contidas na ki no 8.666193 atualizada, e demais legislações correlatas, a

CONTRATADA deveni:

A. Cumprir tudo o que dispõe no Tenno de Referenci4 inclündo os prazos e os procedimentos a

serem adotados na execução do fomecimento;

B. Comprovar, a qualquer tempo da vigência contratual, qualquer dos requisitos referentes à

empÍesa, exigidos neste Projeto;

C. Não transferiÍ a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem a previa anuência da

CONTRATANTE;

D. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado;

E. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que

verificar na execução dos serviços;

F. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo cONTRATANTE, cujas reclamações se

obrigam a atender pÍontamente;

G. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescimos ou supressões que se fizerem

necessários, nos termos do artigo ó5 da ki no 8.666/93;

5

VIII CLÁTIST]LA OITAVA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
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Alem das obrigações contidas na lri no 8.666193 afializ:rda' e demais legislações correlatas, o

CONTRATANTE deveÉ:

8.1. Permitir o acesso da CONTRATADA nos locais de entrega dos materiais, quando da execução

do contrato, respeitadas as nonnas internas (segurança e disciplina) do CONTRATANTE;

E.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da

CONTRATADA;

8.3. Comunicar à CONTRÂTADA qualquer inegularidade verificada na execução do fomecimento,

determinando, de imediaúo, as proüdências necessárias à sua regularização;

8.4. Rejeitar qualquer fomecimento considerado insatisfatório, determinando qrre seja refeito no

prazo a ser estipulado pela fiscalizaçeo do contrato;

8.5. EfetuâÍ o pagamento do fomecimento executado, conforme condições estabelecidas no

contrato, e conferiÍ as notas fiscais, atestando-as;

IX - CLIUST]LA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A execução dos serviços será acompa.nhada pelo Coordenador do Núcleo de Compras, que

promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, recebendo e

ceúificando a nota fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a CONTRATADA responsável

por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da SMAS ou a teÍceiros, decorrente do não

cumprimento das observações consta[tes neste Termo;

x - cLiusuLA DÉCIMA - IX) RECEBIMENTO DOS SERVrÇOS

l0.l - Somente poderão ser considerados, para efeito de recebimento e pagamento, os serviços

efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa

correspondência com este Termo de Referência previamente aprovado pela coNTRATANTE e ao

instrumento contratual;

10.2 - A discriminação dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar rigorosamente o

estipulado neste Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de pagamento;

10,3 - A CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas 66iglrtas pela

CONTRATADA com base no recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas às

condições estabelecidas no contrato;

xI - cLÁusuLA DÉCIMA PRTMEIRA - pREÇos EsTn[ADos DA coNTRATAÇÃo
I 1. I o valor total para contrataçâo seú de R$ xx. xxx, xx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx),
pago de acordo com a execução do serviço a CONTRATADA.

4
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xn - clÁusule nÉcrvra sEcuNDA - oa ooraçÃo onçatrcNrÁnla
l2.1As despesas deconentes deste Contrato correrão do Orçamento de 2020, à conta da seguinte

dotação orçamenüína:

AÇÃo: 08.244.00t9:2o4I MANUNTENÇÃo oo ruvoo MUNrcrpAL
ELEMENTO DE DESPESA: 339030: 1311. 9919 MATERIAL DE CONSUMO

xltr- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - IX) PAGAMEI{TO

13.1 - O pagamento sení efetuado, mediante transferência bancária em conta corrente, ate o 30

(trinta) dias útil da apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo servidor responúvel pela

fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art.5" da Lei n' 8.6ó6193.

13.2 - Seni considerada, para fins de pagamento, a data do "atesto" certificando o recebimento

definitivo do serviço por esta SMAS;

13.3 - Caso a nota fiscal seja devolüda por inexatidão, o novo pÍazo seá contado a partir da sua

reapÍesentação e novo "atesto";

13.4 - A devolução da nota fiscal úo aprovada, em hipótese alguma serviní de pretexto para que a

CONTRATADA suspenda a prestação dos serviços;

13.5 - A CONTRATADA indicará na nota fiscal o nome do Banco e o número da agência e da

conta coÍÍente para efetivação do pagaÍnento, observando-se que o CPF constante na nota fiscal e da

conta corrente deveÉ ser o mesmo registrado na Nota de Empeúo.

13.6 - Havendo erro na nota fiscal ou outra circunstancia que desaprove a liquidação da despesa, o

pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessiirias, não

ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a SMAS;

13.7 - A SMAS podeni deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas

ou indenizações devidas pela contratada, sendoJhe assegurado o contraditório e a ampla defesa;

13.8 - Neúum pâgaÍnento será efetuado enquÍmto pendente de liqúdação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta" em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere

direito a reajustamento de preços.

13.9 - A atualizzçáo financeira pÍevísta no item anterioÍ será incluida na fatua correspondente a

ocorrência.

13.10 - No momento da contratação da despesa a CONTRATADA deverá comprovar habilitação

por meio dos seguintes documentos:

13.11.1 - Cadastro de Pessoa Física - CPF;

13.11.2 - Registro Geral - RG;

5
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13.11.3 - Comprovante de Endereço Residencial ou Comercial;

13.11.4 - Dados Banciirios (Banco, Agência e Conta Corrente);

13.11.5 - Certidão Negativa expedida pela Receita Federal do Brasil atestando a Regularidade

Cadastral da Pessoa Fisica;

13.11.6 - Certidão de Quitação expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral atestando a Regularidade

com as obrigações eleitorais.

wx - cLÁusuLA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDN)ES

14.1 - O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento podeá

acarretar a rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 ü Lei n" 8.ó66193, aplicando-se as

penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88 da Lei n'8.666193;

14.2 - A multa moratória, prevista no artigo 86 da Lei n" 8.666193, será calculada pelo percentual

de 0,2o/o por dia de atraso;

14.3 * A multa a que se refere o inciso II do artigo 87 da Lei n" 8.666/93, será calculada pelo

percentual de 50Á;

I4.4 - As multas previstas nos itens anteriores que são independentes e acumuláveis, serão

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração;

xv- cLiusul,A DÉCnrA QUTNTA - DA RESCTSÃO

15.1 - o CONTRATANTE se Íeserva o direito de rescindir unilateralmente o contÍato, na ocorrência

de qualquer das situações previstas no art. 78, incisos I a )(II, XVII e XVIII, artigos 79, inciso I c/c

80, todos da Lei 8.666193.

15.2 - Este irstrumento podení ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art.

79, incisos II e III, da Lei n' 8.666193.

xvl - cLÁusuLA DÉCrMÂ sExTA - DA PUBLICAÇÃo
O presente ContÍato será publicado em forma de extrato, no Dirírio Municipal, em conformidade

com o disposto no Parágrafo Único, do aÍ. 61, da Lei 8.666t93.

xvII - cLÁusuLA DECIMA SETTMA - DrSpOSrÇÕES FTNATS

17.1 - Possiveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fomecidas não

poderão jamais constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços extras" e/ou

alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, a CONTRATADA como especializada

na execução dos serviços em questão e que, poÍ conseguinte, deverá ter computado no valor global

6



da sua proposta tamMm as complementações por acaso omitidas nas àspeclfr-grçp"r, ái, implícitas

e necessárias ao adimplemento do objeto.

Xl1tr - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

lE.l - Fica eleito pelas paÍtes o Foro de Laranjal do Jari -AP para dirimir quaisquer dúürres

decorrentes do presente contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e conaatados, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) üas de

igual teor e forma.

Laranjal do Jari/AP, XX de XX){X de 20XX.

. )gcreto

MATARACALDAS CHAGA§
Secretária Municipal de Assistência

Social
r." 21412020- GAB/SMAS PMIJ

Contrataate

Testemunhas

)oooooooooo(
BEPRESENTANTE I-.EGAL

CNPJ: XXXXXXXXXX
Contratado

NOME:

CPF:

2

NOME:

CPF:

7
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Memo. N" 0562/202GSMAS

Laranjal do Jari, l6 de Setembro de 2020.

A: ASSESSORA TÚNIOTCE
Sr.' Lorrayne Coneia da Silva

Ref: Solicitaçáo de Parecer

Senhora Assessora,

Em cumprimento aos dispositivos legais previstos no Artigo 38, parágmfo

único da [,ei no 8.666/93, solicito destâ Douta Procuradoria pARECER sobre a Minuta de

contrato referente à Aquisição de materiais de EpI. Segue o referido processo para ciência,

análise e Parecer.

Atenciosamente,

AL PA
COORDENADORA CLEO ADMINISTRATIVO . SMAS

PORTARIA 129 /2017. G AB/SMAS/PMLJ

n
I

5t('ÍtttAfltÂ lllt ilictPÂI, DtÁ55i5Ttl,l0A §0rhr

RECEBIDO i
I

Âssir?tIrâ do

o
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MEMORANDO N". 057/2020 _ ASSESSORIA JTJRiDICA/SMAS

A Ilustríssima Senhora
MAIARA CALDASCEAGAS
Secretríria Municipal de Assistência Social - SMAS

ASST]NTO: ENCAMII\EAR PARECER JURÍDICO N' I8D.1/2020 _ ASSESSORIA

JURiDICA/SMAS

Ilustríssima Senhora Secretária,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria" encaminho Parecer Jurídico no

1809.1/2020, acerca da aruílise da minuta de contrâto do Pregão Eletrônico rf 025/2020, que

tem como objeto a "contÍatação de empresa especializada para a AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS DE EPI (EQUPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)'', PATA AICNdCT à

demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Laranjal do Jari - SMAS/LJ.

Certa de sua compreensâo, agradeço e aproveito a oportunidade pam renovar os

votos de estima e apreço.

Laranjal do Jari, 18 de setembro de 2020.

b

LORRAYNf, CORREIA DA SILVA
Assessora Jurídica SMAS - LJIAP

OAB/AP n" 3260
Sob Decreto n." 11512020 GABiPMLJrir,iÍtAÍtlÁ ÍyrullclpAL DttSi l5m\i0A§oc[,t

REC EE}T
E

I

'1fureó

Do



o,e"X -ESTADo oo lunpÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO

SEcRETARIA oe nsslsrÊruch sOCIAL
ASSESSoRTA .luníorca

panrcrn "runÍolCo n' 1809.1/2020 - SMAS

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS/L.l

ASSUNTO: Pregão Eletrônico n' 025/2020. Aquisição de MÂTERIAIS DE EPI

(EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI!,IDUAL). Aúlise de minuta de contrato.

Emcnta: Pregão Eletrôni co n' 02612020. Aquisição de
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE. Análise de minuta de
contrato.
Base Lcgal: Lei Federal n" 8.666193, âÍt. 55. REQUISITOS
ATENDIDOS. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO.

I. DA CONSULTA

Foi solicitado Parecer Jurídico (Memo no 56212020) referente à minuta de contràto do

Pregão Eletrônico n'02512020, que tem como objeto a "contratação de empresa especializa.la

PATA A AQUISIÇÃO OE TTA,C,TERIAIS DE EQI]IPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIYIDUAL

(EPI)", para atender à demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Laranjal do

Jari - SMAS/LJ.

Considerando que o ceÍtame foi previamente autorizado pelo prefeito municipal e

analisado pela Procuradoria Jurídica do Munícipio - PROJUR, através do Parecer Jurdídico no

07082020-001-PROJIIR/PMLJ, esta assessoria limita-se apenas à análise contralual acima

mencionada por força do artigo 3E, perágrefo único, da Lei n' 8.666/93.

E o breve relatório

2. DA FUNDATVTENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base,

exclusivamente, os elementos constantes nos autos do processo administrativo em epígrafe.

'ffiry

,s



,9
ESTADO DOAMAPÁ I Q, }

pREFETTuRA MUNrcrpAL DE LARANJAT-1oo .tnnt. r\"r
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AssESSoRTA .ruRíorca *

O exame pela por esta Assessoria Juridica fundamenta-se, inicialmente, no artigo 6o,

caput e panígrafo único, da Lei Municipal n' 805/2017-GAB/PMLJ, de 30 de maio de 2017,

que dispõem:

AÍt. 06' - Compete à Assessoria Jurídica da Secraaria e Assistência
Social, sendo o Orgão que Íspresenta a Secretaria,/Município, judicial e
exaajudicialmente.

Parágrafo Único. À Assessoria Juídica d, Secretaria de
Assistôncia Sociel cabem as atividadcs de consultoria e

assessorsmento juúdico ao Secretário(a), sendo regulamentsda
atraves de Lei Complementar Específica.

Além disso, corroborando com a supracita.la Lei Municipal, temos o inciso VI, do artigo

38, da Lei Federal no 8.6ó611993, onde:

'Art 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura
de proccsso administrativo, devidamente autuado, protocolado e

numeÍado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu

objeto e do recurso próprio para a despes4 e ao qual serão juntados
oportunfrneírte:
(..)
VI - Parcceres técnicos ou juídicos ernitidos sobre a licitaçào,
dispansa ou inexigibilidade;
(... )
Paúgrafo único. As minut s de editais de licitâção, bem como as
dos contratos, âcordos, convênios ou aiustes devem ser preyiâmente
cxaminadas e aprovodas por essessoria jurídica da
Administração." (grifei)

Sendo assim, passa-se à análise dos autos

3. DA REGULARIDADE DA MINUTA DOS CONTRATOS - GARANTIAS

ESCULPIDAS NO ESBOÇO DO INSTRUMENTO

Passamos a tecer antecipadamente algumas considera@s sobre os principios que

norteiam a atuação da Adminisn-ação Pública que tambem se aplicam na elaboração dos

contÍatos administrativos, os quais estão devidâmente esculpidos na Lei GeÍal de Licitações

(Lei n" 8.666/93), a saber:

Art 3' A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a selcção da proposúa mais vantajosa
para a administreção e a promoção do descnvolvimento nscionâl
sustentável e será processada e julgada ern estrita conformidade com
os prircípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administativ4 da

§.



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSESSORIA JURíDICA

g,50

'ô§su4
ír

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos
que lhes são correlatos. (grifei)

Não obstante, os serventuários públicos devem pautar a elaboração de qualquer

documento envolvendo a Administração Pública nas referidas diretrizes, sob pena de pryiudicar

o bem comum, permitindo lacunas que podem ser utilizadas para fins diversos do que almejou

o legislador quando da definição da norma.

Nesse diapasão, registro os requisitos expostos na Lei n' 8.66ó193 acerca das cláusulas

necessá,rios para todo e qualquer contÍato envolvendo a Administração Pública, qrais são:

"Art 55. SÍb cláusulrs neco$áriss em todo contrato as que
estabeleçm:
I - o objao e seus elernentos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fomecimcnto;
lll - o preço e as condições de pagarrento, os critérios, dao-base e
periodicidade do Íeajustamento de preços, os critérios de atualizaçâo
monetária entre a data ds adimpl€Ínento das obrigações e a do efetivo
pagametrto;
IV - os prazos de início de etqas de execuçâo, de conclusão, de entrqga,
de observaçitro e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - o credito pelo qual correní a despesa, com a indicação da classificação
funcional programrártica e da categoria econômic4,
M - as grmtias oferecidas para assegura sua plena execugão, quado
exigidas;
VII - os diÍeitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis
e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisjb;
IX - o reconhecimento dos diÍeitos da Adnrinistração, em caso de rescisão
administrúiva preüsta no aÍt. 71 dexal.ci;
X - as condições de importaçllo, a dara e a taxa de câmbio púa conversão,
quando for o caso;
)(I - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a
hoigr,r, ao convite e à proposta do licitant€ venc€doÍ;
)(II - a legislação apliaível à orecuç.il,o do contrato e especialmente aos
casos omissos;
XII - a obrigação do contratado de malter, duÍante toda a execugão do
conüf,to, €rn compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas na licitação.

§ l" (Vetado).

§ 2" Nos contratos celebrados pela Adrninistração Pública com pessoas

fisicas oujurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá
constaÍ necessariaÍnente cláusula que declare competeÍrte o foro da sede

da Adminisúação para dirinir qualquer questilo conúatual, salvo o
disposo no § 6'do âÍt. 32 desta Lei.
(. .)"
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Feitas as considerações, prossegúmos com o estudo do procedimento em apreciação, e

ante análise da minuta de contrato acostada aos autos, a ser celebrado com fomecedor de

materiais de equipamento de proteção individual (EPI) vencedor do certame licitatório, restou

verificada as garantias das partes, entre direitos e deveres a serem estritamente observados

quando da realização do compromisso contratual, bem como totalmente resguardados os

interesses da Administração Pública em eventual descumprimento drs obrigações avençadas

no instrumento.

Por oportuno, comprova-se que o munícipe estri devidamente protegido relo referido

instrumento, o qual restringe qualquer possibilidade de descumprimento das obrigações

também expostas ou, ocorrendo, as conseguintes penalidades.

Portanto, resta conÍigurada a legalidade e lisura da minuta ora encamiúada, sendo

localizado no instrumento toda a segurança que se pretende com a devida assinatura dos

contratos administrativos envolvendo a Administração municipal.

4. CONCLU§ÃO

Por todo o exposto, com arrimo no farto acervo fatico e normativo apresentado,

notadamente pela regularidade e pÍesença de todas as garantias envolvendo a Administração

Pública, presentes os princípios norteadores dos contratos públicos previstos na Lei n'8.666/93,

rnterpreto como FAVORÁVEL A APROVACÃO DA MINUTA DO CONTRATO

ADMINISTRATM EM ANÁLISE e prosseguimento do Pregão Eletrônico n" 02512O2O-

CPL/SEMAP, que tem como objeto a eventual aqúsição de EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL @PI) para atender à demanda da Secretaria Municipal de

Assistência Social de Laranjal do Jari SMAS/LJ.

E a OPINIÃO desta Assessoria Jurídica, salvo melhor juízo

Laranjal do Jari, l8 de setembro de 2020

LORRAYI\IE CORREIA DA SILVA
Assessora Jurídica SMAS - LJIAP

OAB/AP n" 3260
Sob Decreto n.o 115/2020 - GAB/PMLJ

a.6J

i!



!-ó9-

sú,v
PREGÃO ELETRÔNICO SRP I'i" 025/2020._-P}TI;J

' \,9

ESTÂDOOOAMAPÁ I
PREFEITURA XUNICIPAL DE LARATUAL Dd JARI

SECRETARIÀ DÊ ASSBTÊNCh SOCI,ÀU . ..
itucLÊoao tt{lsTRÂTtvo ',. Â

CO\TR\TO \" 03,1/2020-5§1,\S

Itr3trumcnto Contnturl prrr: côntrahção de empresa

especializada paÍâ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPt

(EQIiIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDÍ!'lDliAL). paÍa

atender a Secretaria il{unicipal de Assistência Social SMAS da

Prefeitun Municipal de Laranlal do Jari.

A SECRETARTA MUNICÍPAL DE ASSINTENCIA SOCIAI - SMAS, estabelecida na Rua l,iberdade,

n'804, Bairro AgÍeste, na Cidade de Laranjal do Jarí, no Estado do Amapá. CEP: ó8.920-000, inscrita

no CNPJ sob o no 13.829.032/0001-4ó, doravante denominada de CONTRATANTE, representada p€la

Senhora Secretána de Assistência Social, a senhora MAIARA CALDAS CHAGAS, sob o Decreto no

21412020-GABIPMLJ, brasileir4 portadora do RG no 326249 e do CPF 937.161 .252 -53 E, de outro

lado, como CONTRATADA. a empresa NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO eXROnraçÂO Of
PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: 32.737.27910001-87, situada à

RUA ALFREDO LOPES. nO I4I7, BAIRRO JARDIM MACARENGO, na Cidade SÀO CENTOS, no

Estado de SÀO PAULO, representada pelo senhor FELIPE JAIME DE PINA, devidamente inscnto no

CPF n' 037.1ó7.81l-00, poÍadora da Carteira de Identidade RG n" 49251l7-SP, resolvem celebÍaÍ o

presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

I. CLAI.]SI-ILA TERCEIRA. IX) OBIETO

l.l ContÍatação de empresa espcciatizada para AQ[TISIÇÃO Df, MATERTAIS Df, EPI

( EQIrIP.{MEtiTOS DE PROTEÇÀO tXOWtOUell.

II. CLÁ[ISULA PRIMEIRA . DO NNDAMENTO LEGAL

2.1 As disposições inseridas no presente Contrato encontram embasamento legal no Anigo 54. da

Lei 8óóó193 de Licitações e Contratos.

III . CL,ít;ST'L,\ SEGTINDA - D.,T. \'IGÊNCIA

1
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NUCLEO ADÍíINISTRÂTIVO AS::

3.1 O prazo de vigência do connato fica pronogado por 0l (um) ano, a

2020, findo em 16 de Setembro de 2021, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, nos

lermos do Artigo 57, rnciso II, da lei n"8.666t93.

TV - CLÁUSUIÁ QUARTA - DA ESPECIFTCAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPfClrlcAÇof,s t:\D
\.ALOR

TOTAL

LT'\;T DE PROCEDI}TI NTO N o

0l

ESTÉRIL, TORMA AMBIDESTRÂ, EM

LÁTEX iNTEGRO E UNIFORME, COM

MARCA E N' DE LOTE NO PIJNHO.

LUBRIFICADA COM Pó BIOABSORViVEL.

TAMANHO P. M G, CAIXA COM IOO

L]NIDADES

CONFECCIONADO I OOP/" POLIETILENO

COM CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO

EM ZTPER AJUSTE EM ELÁSTICO NA

BARRA E NAS MANGAS. COR BRANCA

TAI\íANHO M I48 CM DE ALTURA

CIRCURfERENCIA TÓRAX 5E CM

R§ 28.0e R$ 280.90

03

\tA(-A(' ODE ()

CONFECCIONADO I OOIO POLIETILENO

COM CAPUZ ACLOPADO E FECHAMENTO

EM ZÍPER AJUSTE EITI ELÂSTICO NA

BARRA E NAS MANGAS. COR BRANCA 15ó

CM DE ATTURA CICCURFERENCIA TÓRAX

LIN'D 05 RS 28.01 R$ 140.05

v. CLÁtisI;LA QUINTA - DA REQT]ISIÇAo DOS SERVIÇOS

5.I Os materíais serão solicitados por meio da emissão de Ordens dos mesmos, nas quais serão

especificados todos os serviços a serem executados-

5-2 As solicitações deverão seÍ emitidâs por servidor desigaado.

vt - ( L,(usL l..,\ sE\.r"A

\tITE

16 de setembro de

RS 7 500.0CAIXA

0.t

ó2 CM

2

\.ALOR

TINTTÁRIO
QTD

I50 R$ 50.00

R§ 44. t5 R$ 22 075.00CAIXA 500MÁSCARÂ TRÊS CANTADAS - 50
IJNIDADES02

l0L?,iD

//L
ó.I Os materiars serão recebidos por senrdor designado para tal tim. nas condiçõx abaixo

t
rai

' úÀcecÃo oe pRorcÇÃo

llrl
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A. Provisoriamente, no ato da entrega para verificar da condição da conformidade, qualidade e

quantidade dos materiais e serviços.

B. Delinitivamente, no prâzo de ate l0 (DEZ) dias corridos, contados a partir do recebimento

provisorio, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e serviços e sua consequente

aceitação, mediante a emissâo do Termo de Recebimento Definiüvo.

C. Se, após o recebimento provisório, constalâr-se que o fomecrmento foi executado em desacordo

com o especificado ou com a proposla, com defeito ou incompleto, após a notilicação por escrito à

empresa tbrnecedora, serâo interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamenlo. aIé

que seja sanada a situação.

D. Em caso de materiais entregues em desconformidade com o especilicado, ou com defeito, a

empresa fomecedora deveni substituí-los em prâzo não superíor a 05(CINCO) dias úteis, conhdos a

partir da data da comunicaçâo, correndo às suas expensÍ§.

},TII CLÁUSI.ILA OITAVA. DAS OBRIGAÇÔES DA COII{'I'RA"I'AI{-I'E

3)

/n._ 29\
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!1I - CLÁUSULA SÉTTMA. DAS OBR,IGAÇÕf,S DA CONTRATADA

7.1 Alem das obrigações contidâs na Lei n" 8.666193 atualizada, e dernais legislações correlatas, a

CONTRÂTADA deverá:

A. Cumprir tudo o que dispõe no Termo de Referenci4 inclúndo os pÍazos e os procedimentos a

serem adotados na execução do fornecimento;

B. Comprovar, a qualquer tempo da vigência conúatual, qualquer dos requisitos referentes à

empresa, exigidos neste Projeto;

C. Não transferir a outrem, no todo ou em paÍe, o objeto do contrato, sem a previa anuência da

CONTRATANTE;

D. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceirm, decorrentes de

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou acompanhamento pelo órgâo interessado;

E. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e poÍ escrito, de qualquer anormalidade que

verificar na execução dos serviços;

F. hestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamações se

obngam a atender prontamenle:

G. Aceitar, nÍts mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se fizerem

necesúrios, nos termos do artigo 65 da Lei n' 8.666193;
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Além das obrigaçies contidas na Lei no 8.6ó,6193 atualizad4 e demais legislações correlatâs, o

CONTRATANTE deverá:

t.l. Permitir o acesso da CONTRATADA nos locars de entrega dos materiais, quando da execução

do contrato, respeitadas as noÍrnas internas (segurança e disciplina) do CONTRATANTE;

t.2, Prestar as informaçôes e os esclarecimentos que veúam a ser solicilados pelos funcionários da

CONTRATADAI

8.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do fomecimento,

determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização;

8.4. Rejeiur qualquer fornecimento considerado insatisfatório, determinando que seja refeito no

prazo a ser estipulado pela Íiscalização do con§ato;

8.5. Efetuar o pagamento do fornecimento executado, conforme condiçôes estabelecidas no

conlrato. e confênr as nolas fiscais, atestando-as;

lx - CLÁTIST'LA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A execução dos serviços seú acompanhada pelo Coordenador do Nücleo de Compras, que

promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, rccebendo e

certrficando a nota fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a CONTRATADA responsável

por todo e qualquer dano causado ao p8trimônio da SMAS ou a terceiros, decorrenle do não

cumprimento das observações constantes neste Termo;

X - CLÁUSIILA DÉCTMA. DO RECf,BIMENTO DOS SERVIÇOS

l0.l - Somente poderão ser considerados, para efeito de recebimento e pagamenlo, os serviços

efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizaçào, respeitada a ngorosa

conespondência com este Termo de Referência previamente aprovado pela CONTRATANTE e ao

instrumento contratual:

t0.2 - A discriminaçâo dos serviços considerados no recebimento deverá respeitar rigorosamente o

estipulado neste Termo de Referência. ao Contrato e aos critérios de pagamento;

10.3 - A CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela

CONTRATADA com base no recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas â»

condições estabelecidas no contrato:

XI . CLÁI STiI,Â DÉCIU.,\ PRIMEIR\ - PRIÇOS ESI'I}IADOS DA ('O}ITRÀTA('.iO

1,1,/

4
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ll.l O valor total para contratação será de R$ 29.99585 (VINTE NOVE MIL NOVECENTO§ E

NOVENTA f, CINCO REAIS E NOVEN-TA E CINCO Cf,NTAVOS), pago de acordo com a

execução do serviço a CONTRATADA.

XII - CI,ÁUSI-,LA DÉCINIA SEGTINDA - DA DOTAÇÃO OR(]AMENTÁRIA

l2.lAs despesas decorrentes deste Contrato correrâo do Orçamento de 2020. à conta da seguintc

dotaçào orçamentaria:

AÇÀO: 08.244.0019: 2041 MANUNTENÇÀO DO FUNDO MLTNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA: 339030: l3l l. 9919 MATERIAL DE CONSUMO

Xfi. CLÁ[ÍSI.'L.{ DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

l3.l - O pagamento será efetuado, mediante transferência bancária em conta corrente. ate o 30

(trinta) dias útil da apresentação da nota Íiscal devidamente atestada pelo sewidor responsável pela

fiscalizaçâo do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art.5'da Lei n' 8.óóó193.

13.2 - Seni considerada, para Íins de pagamento, a dau do *atesto" certificando o recebimento

definitivo do serviço por esta SMAS;

13,3 - Caso a nota Íiscal seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado â paÍir dâ suâ

ÍeapresentaÉo e novo "atesto";

13,4 - A devolução da nota fiscal nâo aprovada, em hipotese alguma servirá de pretexlo para que a

CONTRATADA suspenda a prestação dos serviços:

13.5 - A CONTRATADA indicaní na nota fiscal o nome do Banco e o número da agência e da

conta corrente para efetivação do pagamento, obsewando'se que o CPF constante na nota fiscal e da

conta corÍente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho.

13,ó - Havendo eÍÍo nâ nota fiscal ou outra circunstancia que desaprove a liquidação da despesa, o

pagamento será sustado ate que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, nâo

ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a SMAS;

13.7 - A SMAS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a evenluais multas

ou indenizações rlevidas pela contratada sendo-lhe assegurado o contradrtório e a ampla defesa;

13.8 - Nenhum pagamento seni efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência sem que isso gere

direito a reajustamento de preços.

13.9 - A atualização financeira prevrsta no item anterior senâ incluida na t'atura correspondente a

ocorrência.

1
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13.10 - No momento da contrataçâo da despesa a CONTRATADA deverá comprovâr húilitação

por meio dos seguintes documentos:

l3.ll.l - Cadastro de Pessoa Física - CPFI

l3.ll.2 - RegistÍo CeÍal - RG;

13.113 - Comprovante de Endereço Residencial ou Comercial;

l3.l 1.4 - Dados Bancários (Banco, Agência e Cona Conente);

l3.ll.5 - Certidão Negativa expedida pela Receita Federal do Brasil atestando a Regularidade

Cadastral da Pessoa Fisica;

13.11.6 - Certidâo de Quitrção expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral atestando a Regularidade

com as obrigações eleitorais.

ryX. CLÁUSULA DÉCIMA QTTARTA - DA§ PE,NALIDADES

l4,l - O descumprimento total ou pâÍcial das condições estabelecidas neste instrumento podeni

acarretar a rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n' 8.666/93, aplicando-se as

penalidades estabelecidas nos artigos 8ó a 88 da Lei n'8.óóó193;

14.2 - A multa moratóría, prevista no artigo 86 da Lei n" 8.6ú193, será calculada pelo percentual

de 0,2% por dia de atÍasol

14.3 - A multa a que se refere o inciso II do aÍigo 87 da Lei n' E.6óól93, será calculada pelo

percentual de 5%;

14.4 - As multas previstas nos itens anteriores que são independentes e acumuláveis, serão

descontadas dos pagamentos eventuâlmente devidos pela Administração;

XV. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

l5.l - o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir unilateralmente o contrato, na ocorrência

de qualquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII, artigos 79, inciso I dc

80. todos da Lei 8.ó6ó193.

15.2 - Este instrumento poderá ser rescindido amigável ou judicialmente, consoante disposto no art.

79, incisos II e lll, da Lei no 8.66ó.193.

!)
6

XVII. (]LÁT'ST:LA DE(]INIA SETIMA - DISPOSI(-ÔES FTNAIS

XvI -CLÁUSI.ILA DÉCTMA SEXTA - DA PI.]BLICAÇÃO
O presente Contrato seni publicado em forma de extÍato, no Diário Municipal, em conformidade

com o disposto no Parágrafo Único, do an. 6l , da Lei 8.666i93.

/
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l7.l - Possiveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificaçôes ora fornecidas não

poderão jamais constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços extras" e/ou

alterat a composiçâo de preços unitários. Considerar-se-á, a CONTRÁTADA como especializada

na execução dos ser'-iços em questão e que, poÍ conseguinte, deverá ter computado no valor global

da sua proposta também as complementações por acaso omitidas nas especifica@, mais implicitas

e necessárias ao adimplemento do objeto.

XVIII . CLÁ[TSULA DÉCIMA OITAVA. DO FORO

l8.l - Fica eleito pelas partes o Foro de Laranjal do Jâri -AP para dirimir quaisquer dúvidas

deconentes do presente conúato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por eslarem justos e contratados, í§ partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de

igual teor e forma.

Laranjal do Jari/AP, l8 de setem bro de 2020.

Secre unicipal Assistência
Social

Decreto n)'2l4t202Íu_. GAB/SMAS PMIJ
Contratante

Teslemunhas
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL

SECRETAR]A DE ASSISTÊNCIA SOC
GABINETE DA SECRETÁRIA

# üo*?bq

'A\ sÀ§''t Íít$idiftir

ofício. No: 95512020 - SMAS/GAB Laranjar do JarÍ/Ap, 1B de setembro de z02o

Ao Senhor
JUNIEL LIMA VIANA
Secretario Municipal de Administração e planeja mento/pMLJ

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, estamos
encaminhando o EXTRATO E o FrscAL Do coNTRATo N" oi4r2o2o-
SMAS/PMLJ, rEfErENtE AO PREGÂO ELETRÔNICO N' 025/2020/CPUSMAP/PMLJ,
para publicação no Diário oficial Municipal, segue anexo o referido Extrato.

Atenciosamente,

W--"-*
ULA

I
DE PA

do N úcl eo ad m i nist rativo
292017-GAB/SMAgPMLJ

DATt;p_j_úr t&1ora:]@_

SMÀ5

_ Rua Librdo.de, no8o4 - Agrcste. i\,.,r.i,.. ,
Iara4jal do Jarí/Ar?no.pá. CEp, ó.8.920-000

Erínoi, : ser,no, ja.ri@hot7[,.o,it,q)m
/u- fu-.-6.ra,
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ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO N' O34I2O2O-SMAS/PMLJ,
CONTRATANTE: Sêcretarja Municipal de Assistêncià Sociat -
9MAS CO_NTRATADA: NOEM MEDTCAL rrupónieúo
ExpoRrAçÃo DE pRoDUros MEDtcos_Hospn'Àühes
LTOA, sediade na cidade de São CaÍlos-Sp, CNPJ sob o n.o
32.737.2791000147, neste ato representado por Felipe Jaime De
Pina, brasileiro, inscrito no CpF sob o'n." 037.i62.8í1.o0,
rêsidente e domiciliado na cidade de Macapá-Ap. processo
Administrativo n.o 218.O37|2OZO -- SMAS. Objero:' AOU|S|ÇÃO DE
EQUTPAMENTOS DE PROTEÇÃO tNDtvttiuAL (Ept), ',orrqem:
pREGÃo ELErRôNtco n" o2stzo2otcpuseúpÊúii õaiã oa
assinatura do contrato 1An9nO2O. prazo de Vigência inicia no dia
18lOgl2O2O ao dia 18to9t2o2i.

Laranjal do Jari-AP, í8 de Setembro de 2020.

Maiara Caldas Chagas
Secretária de Assistência Social - SMAS/PMLJ



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DA SECRETÁRIA

2\r
ü

PORTARIA NO 054/2020- GAB/SMAS/PMLJ, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020,

A llustríssima Senhora MAIARA CALDAS CHAGAS, Secretária Municipal de Assistência
Social da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jarí, usando das atribuições que lhe são
conferidas no Decreto no 21412O20-GABIPMLJ.

CONSIDERANDO, que cabe à Autarquia, nos termos do disposto nos artigos 58 - inciso lll e
67 da Lei no. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execuçáo dos contratos celebrados atÍavés
de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado
durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO que as principais atribuiçôes dos Fiscais Contratuais sâo: l- Zelar pelo
efetivo cumprimento das obrigaçôes contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos
fomecidos e dos serviços prestados ao serviço público; ll- Verificar se a entrega de materiais,
execução de obras ou prestaçâo de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está
sendo cumprida de acordo com o instrumênto contratual e instrumento convocatório; lll-
Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisiçôes, a execução dos serviços e obras crntratadas;
lV- lndicar eventuais glosas das Íaturas.

RESOLVE,

Art. ío Designar a servidora LILIAM ALVES DE PAULA, matrícula 3495, como Fiscal do
Contrato no 034/2020-SMAS/PMLJ, celebrado com a empresa: NOEM MEDICAL
TMPORTAçÃO EXPORTAÇÂO DE PRODUT_OS MEDTCOS-HOSPTTALARES LTDA, CNPJ:
32.737.2791000í-87, referente à AQU|SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

- INDIVIDUAL - EPl, para garantir a saúde e a proteção dos servidores, conforme o PREGÂO
ELETRÔNICO n" O2SI2O2OICPUSEMAP/PMLJ, para atender as demandas desta Secretaria
Municipal de Assistência Social.

Art. 20 Dê ciência aos interessados.

Art. 3o Autue-se no processo.

c AS CHAGAS
Secretária unicipal de Assistência Social

Decreto n" 21412020 - GAB/PMLJ

Rúa libetAade, no8o4 - Agiette
Laru4io.l do J@.í/Ar optiL. CEP: 68.920-000

5MÀS

A.:

\

Laranjal do Jarí, 18 de setembro de 2O2O.
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Avenida Tancredo Nevês, n'2605, Agrestê CEP.: 6892G000/ Fone: (096) 3621-3804 ou 3621 1 'Í 02 CNPJ: 23 05/0001-6GPMLJ

DIÁRIO OFIGIAL Do MUNIGíPto
"Laranjal tempo de reconstruir"
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Sê.êiiir dê Fih.nÍrt

,ttt'Et t tl^ VtÀt{A

S«Eliá,io Múkipàl d. Mminiir.Ítô. PLej.mênto

,{aDtEt*,tr íquEt^ co§Ít
OiEror P.6idàt do hitn to Muni.ip.l d. Agndnúr1 P«úiri. ê Ab6t <im6to

,osÉE Dca m6 ÍrlIq^tEIIIo
S.o.lá.io Muniôpàl d. Oápnblvimênro uÉãtu . Ihlrn6n!tur,

ia taã. lnD§oíf x6tEiEs
§É(Érri,io do rlndo Mlnicip.l d.srúd.

IAIARA CIIDAS CHÀGAS

s.@tán. Munidp.l r,. &sÉtin.i! 56cid

AraÍôrüo,ttôi[r,o o i.l.v ãArgo
SeÉláno Moni{ip.l d. Ír !po,t

, to êtrol! Dol s^ltno§ ítY
SêcÍÊüi,ü Muni.iFrl dG Cútu6

l|.Íoiol{^ so^ttt atlvEnl
S.o!t i. Municipôl rh Cdu<.çaô

xal(Elo 3attts §arÍot
SEntido Mútúral dê Mêio 

^,nbiêntê 
c Tuúm

Ro6ÉEo iut{cl Dos s rÍ06
Ss.riiío Mli'.cjp.l .h ElDoa.. LdF

ÊXPÊDIENÍE: O OiáÍio Oficialpodêrá 6er eírcoítrâdo ía sâla d € Administração
e plâne.ismênto da Prefeilura de l-a.anial do Jari -Ap. RE ESSAS OE ATÉRIA:
As metárias a scrêm publicâdâa no Diá.io Ofiêialdo ilúnicípio, som€nt! a..ão
ac6itá§ 66 aprG.ntadas d as sâguint s qu6ito6; .las m.didas: I cm d! laÍgu.a
páÍâ 2 colurlas, 17 êm de largurâ pa.â I colunâ no câ6o de bálsnços, labelE3 e
quad.oq dos prezos: Pera scÍcrn publicadaÊ as matéria6, as masma tcfão quê
s€. êítÍeguês atê as í 3:30h do diâ ahlerlor da dat d€ puulcaçáo; do acêsÊo ao
OláÍio: vocô podêrá ãdquiÍlrum Gxêmplardo OláÍio Oficlsl, nã pãglna no sttê:
wúffí.|arônialdojari.ap.gov.br ou atravóa dê docum6nto munidos da datâ !
númêro do Diário quE d€edâ. RECLÂIaAÇÔES: Oêvêrão ser dfi.lgldâs, por
6acrito, âo Gâbinêta do s.cÍltáÍio d. Adminastrâção â Plân€iamênto
at. 8 ídfo) di.ô.Írb. Frrb$Gáçáo.

EsÍaDo DoA ApÁ
PREFEITURÀ DRÀNJAL DO JARI

SECREIARIA DE ADMINI§TRAÇr\O E PLANEJAMENTO

RETIFIcAÇÀo

Etrátâ dá puuioaçáo do exlráto d€ Contrato, pblicado no OOM do dia
0705/2020 no DOM No 3304 - Pá9. 02 - R6foÍ6Írt6 ao Cofllrâto no 016/201Íl-
PMLJ - oIIOE S€ IÊ: CúUSULA PRIMEIRÂ. Do PRAzo DE VIGÊNC|A -
LEIA§E: CúUSULÂ PRIMÉIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÁO| OIDE S€
Lê: A COI,ITÂR DA DATA DE 23 DE ABRIL. LEIA-SE: A CONTAR DA DATÂ
DÊ 24 OE ÂBRIL.

Laranjal do Jaíi - AP, 1 7 dê sêtembro de 2020.
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DIÁRIO OFIGIAL DO MUNIGíPIO
"Laranjal tempo de reconstruir"

www.laranjaldojari.ap.govbr

PRE JAR

ExrRATo oo coNTnnro N' osatzozo-s'MA§#Mrl.
CONTRATANTE: Sêcreta.iâ Municipal Oe essisrifcil Sociat --
SMAS. CoNTRATADA. NoE rEDrcaL rupolrÀçÂo
ExPoRTAçÃo DE PRoDUToS IEI,ICoS+IoSPÍTALARES
LTOÀ .cdlad! na cldade de Sáo C.rlor§P, CNPJ sob o n.'
32.737.27911,00í -t7, nêste ato ropêsênlado por Fêlip. Jalmê Dê
Plha, brrsllelro, ln.cdto rlo CPF sob o Ir.'037.167.8íl{10,
rssidutâ ê domlclliado na cldede de líacrpá.AP. Processo
Administ-aüvo n." 21A.037t2020 - SMAS. Objeto: AOUISIÇAO DE
EOUTPAMENTOS DE PROTEÇÁO TNDTVTDUAL (EPr); OÍigêm
pREGÃo ELEIRôNtco n" 025/2020/cpL/sEÍ\rÂp/pMLJ. Data da
assinatuÍa do conlrato 18/09/2020. Prazo dê Vig&rcia inicia no dia
18|O9DO2O eo die 1AOgl2O21 .

Larahjal do Jari-AP, 18 de Sêtêmbro de 2020

Maiara Caldas Chagas
Sêcreiáriâ dê Assistência Socid - SMÂS/PMLJ

wwwlaranjaldojari.ap.gov.br
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DO
SEcRETARTA DE ASSrsrÊNcrA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNIGIPIO
"Laranjal tempo de reconstruir"
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órgào: Ministário dâ Cldadânla,/cabinete do Minlstro

PORTARIA NO 369, DE 29 DE ABRIL DE 2O2O

Dispõe acerca do atêndimênto do Cadastro Único para

Programas Sociais do Governo Federat - Cadastro Único.
disposto pelo Dêcreto no 6.135, de 26 de junho de 2OOZ no
Distrito Federat e nos municípios quê estêjam em estado dê
caL,amidade púbticâ ou em situaçáo de êmêrgência
reconhêcidos pêlos govemos estadual, municipal do Oistrito
Federal ou Federal inc]usive a Emêrgência de Saúde Púbtica de
hportáncia lnteÍnacional dectarada peta Organização Mundiat
da Sâúde, em 30 de janeiro de 2O2O, em decorrência da
lnfecção Humana pêto novo coronavírus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuiçÕes que lhe conferem os incisos I e
ll do parágrafo único do art. 87 da Consütuição, o inciso lll do art. 12 c/c o aÍt.28, o art. 3O-4, e o art. 3O-C

da Lei nô 8.742, de 7 dê dezêmbro de 1993. tendo em vista o disposto na Lei no 13.979, de 6 de feveÍeiro de
2O2O, ê no DecÍeto no 10.282, de 20 dê março de 2O2O, e

Considêrando que a Organização Mundial da Saúdê dêctarou, êm 30 dê jãnêiÍo de 2O2O, que o
surto do novo coronavírus (Covid-Ig) constitui uma Emergência em Saúde Púbtica de lmportância
lnternacionat:

Considerando o Decreto Legisl.ativo no 6, dê 2O2O, que reconhece, para os fns do art. 65 da Lêi

Complementar no 1Ol de 4 de maio de 2OOO, a ocorréncia do estâdo de catâmidade púbticâ. nos termos
da soticitaÉo do Presidente da Repúbüca êncaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de
2020.

Considerando a Medida Provisória no 953, de 15 de abrit de 2O2O, que abre cré«lito
extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no vator dê R$ 2.55O.OOO.OOO,OO, para o fim que
especilica.

Considêrando o papet do Sistêma Unico de Assistà1cia Sociat -SUAS no contexto da
Emergência êm Saúde Púbtica, de proteção da popuLaçáo em situaçáo de vutnerabiLidade e risco social e

no desenvotvimênto dê medidas para prevênir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da
disseminação do Covid-19:

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio dâ Portaria no 188, de 3 de
fêvereiro de 2O2O, Emergência em Saúde Púbtica de lmportância Nacional em decorrência de infecção
humana pêto Covid-19:

Considêrando a Portâria MS no 454, de 20 de março dê 2O2O. quê dêc[,ara, ern todo o têrritório
nacionaL o estado dê transmissão comunitária do Covid-19:

considerando a Portaria MC no 337, de 24 de março de 2O2O, que dispôe acerca dê medidas
para o enfÍêntamento da emergência de sâúde púbtica de importância intêrnacional decorrente do
coronavirus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social"

Considerando a Portaria no 2.601 de 6 de novembro de 2018, dispõe sobre a utiLizaÉo de
recursos transferidos fundo a fundo pêto Ministério do Desenvotvimento Sociat - MOS para o incremento
temporário e a estruturaçao da rede no âmbito do SUAS.

w h qd bí,hí!r,.d.br.h..t nen.3enê-29neãb.ü{+2o2c2art6786?2
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Considêrando que a Portâria no 90, de 3 de sêtêmbro de 2013, ao Uinislírlo Oo \
Oesenvotvimênto Sociat - MDS. estabelece os parâmetros e procedimentos relaüvos ao conn çB-ento !,\\
federaL pâÍa oferta do Serviço de Proteção êm Situaçõês de Calamidades Púbticas e Emergêftcias, e a \l l
Portaria MDS no 113, dê 10 de dezembro de 2015, regutamenta o connanciamento federal ao \UlS ". SÀfN{
transferência de recursos na modatidade fundo a fundo: '.,. I :.'r

Considêrando o disposto na Resotuçao no 1O9, de 1l dê novêmbro dê 2OO9, ao Coiiitttro.
Nacional de Assistência SociaL - CNAS, que institui â Tipincação Nacionat dos Serviços Socioassistenciais e
deÍine entre os serviços de proteÉo social especiat de altâ comple{dade, o Sêrviço dê Protêçâo em
Situaçõês de Calamidades Púbticas ê dê EmêÍgências: e

Considêrando as ResoLuçóês no 7, de 17 dê maio de 2013, e no 12, de U de junho de 2013, da
Comissão lntêrgestorês Tripartite - CIT e do CNAS, respectivamentê. quê dispôêm sobrê os parâmetros ê
critérios para a transferências dê recursos do cofinanciâmênto federal para a oferta do Serviço de ProteÉo
êm Situaçõês dê Câlamidades Púbticas e de Emergências no âmbito do SUAS, rêsotve:

Art lo Dispor sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execuçâo de
açôes socioassistenciâis e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Sociat - SUAS, no âmbito
dos estados, Disúito Fêderat e municípios devido à situaÉo de Emergênciâ êm Saúde Púbüca de
lmportância Nacionat - ESPIN. em deconência de infecção humana pelo novo coronaúrus, Coüd-19.

Parágrâfo único. A Secretaria Nacional de Assistà1cia Social - SNAS publicará em seu sitio
eteüônico na intêmêt tistagêm constando os entes etegíveis ao repassê íinancêiro emergênciâl de
rêcursos federais. constando as metas fisicas e financeiras.

AÊ2o O recurso emergêncial de quê trata esta Portarla têm como finalidade aumêntar a

capacidade de rêspostâ do sUAs no atêndimênto às famruas ê aos indivíduos em sittração dê
vutrErabilk ade e risco sociâl decorÍente do COVID-l9, prcmovendo:

| - estrúuraçâo da redê do SUAS por meio da aguisição:

d dê Equipamêntos de Proteção hdÍvidual - EPI para os profissionais das unidades púbticas dê
âtendimento do SUAS: e

b) dê âtimentos. prioritariamente ricos êm protêína, para pessoas idosas ê com dêfciéncias
acolhidas no Sêrviço de Acolhimento lnsütucionat e em atêndimento no Serviço de Píoteção Social

EspeciaL para Pêsso:rs com Dêliciência, ldosas e suâs FamÍüas;

ll - cofinânciamento de açôes socioassistênciais visando ao enÍentamento da situaÉo de
emeÍgência ern decorrência do Covid-lg.

Art 30 Fârão jus ao repasse fnâncêiro êmergencial de que trata esta Portaria. dêstinado à
estruturaÉo da rede para aquisição de:

| - EPl, nos termos da alínea'a' do inciso I do ãrt 20, os êstados, o Dislrito Federat e os

municÍpios gue possuam unidadês púbticâs e êstatais de atendímento do SUAS: e

ll - alimentos, nos termos da alínêa 'b' do inciso I do arL 20, os estados, o DistÍito Federal e os

municÍpios que possuam unidades del

a) acothimênto para pessoâ idosa ou com deliciência: ou

b) centro-dia.

§ 1o Para calcular as metas fÍsicas dos municÍpios, do Distrito Federal e dos estados el.egíveis,

nos termos do inciso I do caput, sêrá computado o quantitativo de trâbathadores rêgistrados no Sistema

de Cadastro do gstema Único de Assistênciâ Sociat - CadSUAS, no mês de abrit de 2O2O, nas sêguintes

unidades públicas e estatais:

| - centro de Referência de Assistência SociaL:

ll - Cêntro de Referência Especiaüzado de Assistência sociat:

lll - Centro-Dh:

lV - Centro-POP

V - Centro de Convivência: e

k rÀ o@ rrêiLêõkb/+dàn&c369<b-29s'&.rrdG2o2c25.6.ta62
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Vl - Unidadês dê âcolhimento. / lV, a
§ 2" Para calculâr as metas Íisicas dos municÍpios, do Distrito Fêderal e dos estadcÉ etegiveis,

nos termos do inciso ll do caput, seráo somados o quantitativo de vagas em unidades Oe a{othimento,

ly
públ.icas e privadas, para pêsso:ls idosas e para pessoas com dêfciência registrados no CadSU§
de 2O2O e dê pessoas atendidas êm Centro-Dia (ou sêrviço equivatente) registrados no Censo do
Único de Assistência SociaL - Censo SUAS 2019.

'de'abrit

qstema

Art 40 O repasse de rêcursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretamente do Fundo
Nacionat dê Assistência Sociat - FNAS aos tundos dê assistência social dos estados, municipios ê do
Distrito Fêderal, no exercício de 2O2O. em duas parcelas. cada uma rêferente a 3 (três) meses da demanda
afe da nos termos do ârt. 30, obsêrvada a disponihritidade orçamentária e financeira.

§1o O cálcuto dos \ralores a serern transferidos nos teÍmos do câput para a estruturação da redê
quanto a aquisição de:

| - EPI observará o vator dê refêÍência dê R$ l75.oo (cento e setenta e cinco reais) mênsat por
trâbalhador, mutüplicado pelo quanütativo de trabathadores a seíem contêmptâdos: e

ll - aümentos observará o valor de referência de R$ Us.OO (cênto ê quinze rêais) mensat por
pessoa, mulüpticado pêüo quantitativo de pêssoas a serêm contempladas.

§2" A segunda parcelâ referente ao inciso I do §1o estará condicionada à real necessidade de
uso dê EPl, de acordo com as recomêndaçoês do Ministério da Saúde - MS, conforme ato comptementar
da SNAS.

Art. 50 Farão jus ao recurso emergenciat, de que trata êsta Portariâ, destinado ao
cofinanciamênto federal das âçôês socioâssistênclais os estados, municípios e Distrito Fedêrat que
possuam pessoas que:

| - necessitêm sêr alojadas ou remanêjâdas do seu atual local de acothimento. conforme
orientação do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento sociat ou

ll - se encontrem eín situação dê rua, dêsabÍigados. desalojados ou em situação de imigração.

S l" Para fins de aferição do critério previsto no caput os municÍpios e o Distrito Fedsal
êtêgívêis observarão o somatório da:

| - mêtade da quantidade. aÍrêdondadas para cima, de pessoas em situação de rua cadastradas
no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único. com rêgistÍo ativo em
março de 2O2O:

ll - quantidade de vagas em sêrviços de acothimento câdâstrados no CadSUAS, com registÍo
ativo em março d e 2O2Oi e

lll - quantidade dê imigrantes intêriorizados entre abril de 2018 a dezembro dê 2019, conforme
registro do Subcomitê de lnteriorização da Opêraçáo Acothida:

§ 2" Pâra fns de aferição do critáio previsto no caput, os estados elegiveis observarào a
quantidade dê vagas em serviço dê acothimento cadastradas no Cadasúo Único, com registro ativo em
março de 2O2O.

§ 3" Limita-se o cofinanciamento ao máximo dê 5 (cinco) miL pessoas por ente elegível

§ 4o O timite êstabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado, respeitando-se a
disponibitidade orçamêntária e linanceira, bem como a capacidade de acolhimento municipal durante a
situação de Emergência em Saúde Púbtica de lmportáncia Nacional em decorrência do COVID-19.

ArL 60 Os entes com saldo em conta do Serviço de Proteção em Situaçôes de Calamidadês
PúbLjcas e Emergências quando da publicaçâo desta Portaria poderão reprogramar os vatorês para as

despesas com enfrentamênto à ESPIN dêcorrente do Covid-1g, êxceto os rêpassês realizados com
fundamento nas Portarias MDS no 42O, de 18 de dezembro de 2O1Z e n'558, de 28 de dezernbro de 2017.

Art 70 O cofnanciamento de açóes socioassistenciais visando ao enfrentamento da situaçáo de
emêrgência em decorrência do Covid-19 tem como finalidade promover orientação, apoio, atendimênto e
protêção às famitiâs e indivíduos em situaçào de vutnerabitidade e risco social afetados, de forma a
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permitir a esse púbtico condiçóes adequâdas de alojamênto, isotâmênto, pÍovisóes e outras demandãs n, n
que atendam às dêterminaçóes sanitárias, pÍotêção, prêvençáo e mitigação dos riscos quantg'àh'fecção dY Y
ou disseminaçao do 

)lli;ro. oo 
"on*nciamento 

federar das ações socioassistenciais para ",i,*-. a &*V
situação de ESPIN decorrênte do Covid-lg deverão ser apticados, âlém do que dispóe o art. g. Oà'(oitária '

MDS no 90. dê 3 dê sêtembro de 2013. na gârantia dê:

I - açoês voltadas à proteção sociaL orientação e informação da poputaçáo êm situaÉo de
vulnêÍahiüdade e risco sociaL com vistas à prevenção do Covid-lg ê dissêminação do vírus;

ll - proümento de condições adequadas de atojamênto e isotamento, observadas as
orientações do Ministério da Saúde, de modo a êvilar aglomerações que propiciam a disseminaçao da
Coüd-19;

lll - adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais ou iso[ar grupo
ou apoio a outras formas de alojamento provisórios adequadas à rêaüdadê [oca[. que obêdeçam aos
critérios dê separação dê pequenos grupos parâ evitar âgLomerações que propiciam a disseminaçáo do
Coúd -19:

lV - âtlmentaÉo, outrcs itêns básicos ê bens necessários quê assegurem proteção da
populâção ou e\ritem a propagação do Covid-l9:

V - medidas de assistência emergencial pãrâ acoLhimento a pessoas em situação dê
vutnerabitidade dêcorente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. agravada pêtâ pandernia
do Coüd-19:

Vl - tocâção de moradia têmporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo famitiar por meio
dê contratos cetebrados peto podêr púbüco:

Vll - apoio com alimefltação e outros itens básicos a atojamentos provisórios geridos por
organizaçóes da sociedâde civilj

Vlll - tocomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços
socioassistenciais: e

ffi 
'n!gt, 
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lX - provimênto dê itens necessários à comunicação remota êntrê usuários e equipes.

Art 9o As açÕes referentes ao provimento de condições adêquadas d€ orgânizaçâo dos
alojamentos. que visem a assegurar acolhimento imediato êm condições dignas e de segurança.
assegurando as condições básicas para o cumprimento das orientâçôes sânitárias dê isoüâmento sociat e
higiene voltadas à protêção da poputâção e prevençâo da disseminação do Covid-lg serão objeto dê
orientãÉo técnica a ser pubticãdâ pelâ Sêcretariâ Nacional. dê Assistência Social.

ArL 10. O gestor da políüca dê assistência sociat deverá promover a gradaüva desmobiüzação
das ações socioassistenciais. impl.antadas ou reorganizadas no escopo desta Portaria, na medida em quê
for supêrada a situação de ESPIN dêcorrente do Covid-lg.

§1" Compõêm as ações de desmobil.ização as estratégias de gestáo que envotvem a reduçáo de
esforços concentrados em torno de uma situação êxcepcional e a adoção dê procêdimêntos rotinêiros,
cujo plânejamênto deverá:

| - prevenir a brusca intenupÉo das provisões, evitando danos ê maiores pêuízos aos
indiüduos ê ás familias atendidos:

ll - imp€dir o dêscontrote ou a perda de eguipamentos e materiais:

lll - êvitar a sobrecarga das equipês técnicas: e

lV - adotar outras mêdidas nêcessárias à rêtomada da normatidade dos serviços cotidiânos. sem
prejuizo dê outras açoes êmêrgenciais.

§2o A êxecuÉo das açôes socioassistenciais podêrá se estênder aÉs o periodo da situâção de
emergência. conforme demonstrâda a necessidade, possibilitando a rêprogramação de recursos

existentês a partir da eLâborâção dê ptano de ação vatidado peto Ministério da Cidadania.
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Art. U. Os rêcursos destinados ao cofnanciamênto fêdêral das açôês socioassistenciais serão
repass.rdos no exercício de 2O2O dirêtamente do FNAS aos fundos de assistência sociat +§,êstado., Í,5O -municípios ê do DistÍito Fedêrat em duas parcelias, cada uma refêrente a 3 (três) meses de *endimento.
observada a disponibitidade orçamentária e fnanceira.

Parágrafo único. O cálcuto dos vatores a serem transferidos na fôrma do caput observârê o úator
de referência dê R$ 4OO,OO (quatrocêntos reais) mênsat por pess@. previsto no § 20 do art. 60 dâ Portaria
MDS no 90. de 2013. muttipticado peLo quantitativo de indivíduos a serêm ãtendidos.

ArL 12. Os recursos repassados aos estados, Oistrito Federat e municípios, a tÍtuto dê
cofnanciamênto federal emergênciaL fcâm sujeitos às normas legais e regutamêntarês que regem a

êxecução orçamentária e financeira do FNAS, incLusive quanto à disponibilidade orçamentária e nnanceira
e prestâção de contas.

Parágrâfo único, O Ministério da Cidadania poderá. a qual.quêr tempo. requisitar informaçoes
rêferentes à aplicação do recurso extraordinário dê que trata esta portaria, para fns de análise e
acompanhamento de sua boa ê rêgutâr utitizâção.

ArL 13. Os recursos de quê trata êsta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 08.244.
5O3L21Co - Enfrentamento da Emêrgência de Saúde Púbtica de lmportáncia lnternacionat DêcoÍrente do
Coronavírus e serão desiinados ao atendimento das necessidades das famítias e indivÍduos que estào em
situâção de wtnerabitidade e risco.

Art 14. Os êntês elegíveis, na forma desta Portaria, farãojus ao rêpasse emergencial de recursos
federais, desde quê sê comprometam, no prazo êstabêtêcido:

I - às regras firmadas no Termo de Acêite e Compromisso. disponibitizado pêto Ministério da
Cidadania em seu sÍtio insütucionat na internet
https:,/apticacoes.mds.govbr/snas,/termoaceite,/emergência_covid_19/indêx.php ; e

ll - a prestar contas na forma da Portaria MDS no U3, de lO dê dêzêmbro de 2015, e demais
procedimêntos disciplinados em ato especÍfco, conjunto, da Secretaria Nacional. de Assistência Sociat ê da
Secretaria de Geslão de Fundos e Traníerênclas.

S 1" Os gestores deveráo encaminhar o Termo de Acelte e Compromisso á ciência dos
respectivos consethos dê âssistência social.

S 20 Especificamentê quanto às açõês socioâsslsteflciais, o ente também devêrá apresêntâr
plâno de ação em sistêma informatizado especínco.

ArL 15. Os respêctivos Conselhos de Assistàlcia Social devêrão apreciar, acompanhar e fscatizar
a implêmentaçáo das ações, os resultados e a prêstação dê contas dos rêcursos repassâdos nâ fôrma
desta Portaria.

Art 16. A Secretâria Especiat de Dêsenvotvimento Social por meio da Secretaria Nacionat de
Assistênciâ Social expedirá normaüvas e orientaçóês comptêmêntares à mateÍia disciptinada,
especialrnente quanto:

| - ao Termo de Aceite ê Compromisso;

ll - ao Plano de Ação: ou

lll - aos procedimêntos de prestâção dê contas.

Art 17. Esta Portâria entra em vigor na data de sua pubticação.
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