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DISPENSA ELETRÔNICA - COMPRA DIRETA N° 016/2020 

Unidade Requisitante (U.R.)  
Secretaria Municipal de Saúde. 

1. Objeto: 

A presente DISPENSA ELETRÔNICA - COMPRA DIRETA será regida pelas Normas 
Gerais descritas no Anexo 1, e tem por objeto a aquisição de kit teste rápido para 
covid-19,paraenfrentamentoao coronavírus (COVID 19), conforme descrição do 
Anexo 1 - Proposta 

2. Data e Endereço Eletrônico da Dispensa: 

Data e Hora do Recebimento das Propostas-Lances: até 2110712020 às 08h00 

A Dispensa Eletrônica será realizada por meio de sistema eletrônico de 
comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de 
criptografia e de autenticação que asseguram condições adequadas de 
segurança em todas as etapas do certame. 
A informação dos dados para o acesso deve ser feita na página inicial no site 
www. bbmnetlicitacoes.com. br. 
A partir do horário previsto neste Edital, terá início o cadastro das propostas de 
preços. 
Cada participante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer 

Ô 	
outro valor ofertado para o lote em disputa. 
O tempo de disputa será encerrado automaticamente pelo sistema. 

NOTA: Paratodasasreferênciasdetempoobservar-se-áohoráriodeBrasília(DF) . Serão 
disponibilizadosnositewww. bbmnetlicitacoes .com. brtodososavisos, com unicadoseescla 
recimentospertinentesao edital. Compete ao licitante acessar o site paraobteras 
informações. 

3. Condições Gerais: 

Oproponenteéresponsávelpelafidelidadeelegitimidadedasinformaçõesprestadasedos 
documentosapresentadosemq ualq uerfasedalicitação.Afalsidadedequalquerdocume nto 
apresentaf.1 'nverdadedasinformaçõeneIecontidampcarámedatadesdassificaç 
ãodo 
proponentequeotiverapresentado,oucasotenhasidoovencedor,arescisãodocontrato,sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
Asnormasquedisciplinamestecertameeletrônicoserãosemprei nte rpretad asemfavo rda 
ampliaçãodadisputaentreosproponentes,desdequenãocomprometamointeressedaAdmi 
nistração, afinalidadeeasegu rançada contratação. 
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AinclusãodapropostanoSistemaEletrônicoimplicaráaplenaaceitaçãopelaparticipantedas 
condições esta belecidasneste Edital eseus Anexos. 
AautoridadecompetentedoMunicípiopoderárevogarapresenteCotaçãoEletrônicadePreço 
s por razões deinteresse público derivados defatosupervenientedevidamente 
comorovado pertinente, 	 esuficienteoaraiustificartalconduta devendoan ulá- 
laporilegalidade,deofícioouporprovocação dequalquerpessoa, mediante parecer escrito 
efundamentado. 
Aanulaçãodoprocedimentodecotaçãoeletrônicapormotivodeilegalidadenãogeraobrigaçã 
o deindenizar, ressalvadoo disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n0 8.666/93. 

S 	AsnormasquedisciplinamestáCotaçãoEletrônicaserãosempreinterpretadasemfavorda 
ampliaçãodadisputaentreosinteressados ,desdeq uenãocomprometamointeressedaAd mi 
nistração easegurançada contratação. 
Os casos omissos serão avaliadosedecididosentreos membros designados 
como, homologadoe 
coordenado rd aCotaçãoEletrôn icad e Preço, podendoosmesmosagiremconjuntocomoseto 
rtécnico 
solicita nted aaq u isiçãoatravésd acotaçãoel et rô n icao u mesmocomaAssesso riaJ u rídicadoó 
rgão, se entender necessário. 

4. Do Credenciamento 

Osprocedimentosparacredenciamentoeobtençãodachaveesen hadeacessopoderãoser 
i n iciadosd i reta mente n ositedel icitações noe n de reçoeletrôn icowww. bbm netlicitacoes.com   
br,acesso "credenciamento— licitantes (fornecedores)". 

Aspessoasjurídicasoufirmasindividuaisinteressadasdeverãonomearatravésdoinstrument 
o 
deman dato. comfirma reconhecida, ooeradordevidamentecredenciaduntoà Bolsa Brasilei 
rade 	 Mercado riasouaqualquercorretorademercadoriasassociada atribuindo- 
lhe po de resp a ra 
formular/assistirlancesdepreçosepraticartodososdemaisatoseoperaçõesinerentesaoproc 
esso licitatório no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
AparticipaçãodolicitantesedarádiretamentepelaBolsaBrasi lei radeMercadoriasou pormeio 
decorretoracontratadapara 	 representá-lo ,q uedeverá 

crnhpc.imentn, ArPOArAnP. M~fimp.~ àç 
exigências dehabilitação previstas neste edital. 
Ocredenciamento 
doforn eced o redeseu representa ntelegalj u ntoaosistemaeletrô n icoi m pl ica 
aresponsabilizaçãolegalpelosatospraticadoseapresunçãodecapacidadetécnica para real i 
zaçãodas transações inerentes à este procedimento licitatório. 

O acesso do operador acotaçãoeletrônica, para efeito deencaminhamento 
depropostadepreço 
edelancessucessivosdepreços,emnomedolicitante, some ntesedarámediantepréviadefini 
ção de senhaprivative. 

Achavedeidentificaçãoeasenhadosoperadores pode rãoserutilizad asem qualquer 
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procedi mentolicitatórloeletrônico ,salvoquandocanceladasporsolicitaçãodocredenciadoo 
upor iniciativa da BolsaBrasileiradeMercadorias. 

Édeexclusivaresponsabilidadedousuárioosigilodasenha, bemcomoseuusoemqualquer 
transaçãoefetuadadiretamenteouporseu representante, nãocabendoàBolsaBrasileirade 
Mercado riasaresponsabilidadeporeventuaisdanosdecorrentesdeseuusoindevido,aindaq 
uepor terceiros. 

Dúvidaseesclarecimentossobrecredenciamentonosistemaeletrânicopoderãoserdirimidas 
atravésdaCentraldeAtendimentoaosLicitantes, portelefone,WhatsApp,Chatoue-
mail,disponíveis no endereço eletrônicowww. bbmnethcitacoes. com. br. 

S. DaHabilitação: 

A habilitação das licitantes seráverificadapormeio doSistema; 
Olicitantedetentorda mel horpropostadeveráencamin ha raoseto rdel icitação no prazo de 
3 (três) diasúteis todos os seguintes documentos, devidamente autenticados, com 
prazo devalidade em vigor: 

5.1 Da Habilitação Jurídica 

Cédula deidentidadedo representa ntelegaldalicitante q uesefizer presente nocertame 
Registro comercial,no caso de empresaindividual; 
Atoconstitutivo,estatutoou contrato socialemvigor, devidamente regi strado,emset rata ndo 
(i 
sociedadescomercia is, e, nocasodesociedadespo rações, acompanhadodedocumentosd 
eeleiçãode seus administradores; 
lnscriçãodoatoconstitutivo, nocasodesociedadescivis,acom pan hadadeprovadediretoria 

• em exercício; 
fle - retodei 
ento 
noPaís,eatode regi stroouautorizaçãoparafu ncionamentoexped ido porórgãocompetente, 
quando a atividadeassim o exigir; 
Procu raçãopúblicaouparticular, passadapelalicitante,assinadaporq uemdedireito,outorg 
ando 
aoseu representante pode rpara responde rporeleetomarasdecisõesquej ulgarnecessádas 
,durante 
oprocedimentodahabilitaçãoeaberturadaspropostas. Énecessáriooreconhecimentodefir 
mano 
casodeinstrumentoparticular.Afaltadodocu mentoprevistonesteitemnãoinabilitaalicitante 

ficando, porém, impedidoorepresentantenãocredenciadodequalquerinterferêncianoproc 
esso 
licitatório. Caso o representanteseja o sócio da empresa esta procuração não 
seránecessária. 

I. .,.*..._...._... 	- 	----------------------_•__,__ 
LJUI d.dUUdIIItdI iyuei upuuPI t IuquduI UUJbU4II 1 II 	 1111 ,ei IUU 
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e 
1 8(dezoito)anosemtrabalhonotu mo, perigosoouinsalubreedel 4(quatorze)emqualquertr 
abalho, 
salvonacondiçãodeaprendiz, nostermosdoincisoXXXl 1 ldoart.7°daConstitu içãoFederald 
e1988 (Lei n° 9.854/99). 
i-iavendoaig uma restriçãonacomprovaçãoda reg uiaridadefiscai ,seráasseguraaooprazod 
e05 (cinco) diasúteis,cujotermoinicialcorresponderáaomomentoemqueoproponentefor 
dedaradoo 
vencedordocertame, prorrogável porigual período, acritériodaadministraçãopública, paraa 
regularizaçãodadocumentaçâo, 
paqam entoou parcela mentododébitoeemissãodeeventuais 
certidões negativasoupositivascomefeitodecertidâonegativa , nocasodaem presa licitante 
ser optantedo simples nacional. 

Ascontrataçõespúblicasdaadministraçãodiretaeindireta,autárq uicaefuncional,federal, 
estad ualemu nici pai, deveráserconcedidotratamentodiferen ciadoesimplificadoparaas 
microempresas 
eernpresdsdepequer1oporieobjeiivandoapromoçãododsenvoivimenioeconômico 
esocial no âmbito municipal e regional, aampliaçâo da eficiência das políticas públicas 
eo incentivo àinovaçâo tecnológica, nos termos daLei Complementar n° 123/2006. 

5.2 Da Regularidade Fiscal 

ProvadeinscriçãonoCadastroNacionaldePessoasJ urídicasdoMin istériodaFazenda—
CNPJ/MF; 
Provadeinscriçãonocadastrodecontribuintesestadu alou munici pai, sehouverrelativoao 
domicilioousededolicitante, pertinenteaoseu ramodeativid adeecompatívelcomoobjeto 
contratual; 
P rovader egu iaridadepa i acorria Fazer ida Feder ai(ReceítaFede raido Brasiie P roeu radoría 

GeraldaFazendaNacional),quedeveráser 	comprovadaatravés 	da 
apresentaçãodeCertidãoNegativa 	 deDébitosRelativosaos 
Tributos Fede raiseàDividaAtivadaUniãoeosencargossociaismelativosà 
SeguridadeSocial- 
U'IC'C' (A 	 4;..ryDF4 4 FI4 
II 4JI.J t/JC.4I LII L.IJL.1I1J JI 1 II 	J 1 	II 1 IILIL.IC4JI(4I 	.ILC1I 	4I CII.I I 11.1111.1 LI-1C-J 

queabrangearegularidadedascontribuiçõesprevidenciáriasedeterceiros),expedidapela 
Secretaria daReceitaFederal; 
ProvaderegulandadeparacomaFazendaMunicipaleEstadualatravésdaCertidãoNegativ 
a 
qtDivAtivdnMi tniíp ..0 	 Notiv 	éhito,(nrInn. iuIinnrrMn 

licitante, ou outra equivalente, naformadalei; 
ProvaderegularidadeFundodeGarantiaporTempodeServiço(FGTS),demonstrandositua 
ção regulamnocumprimento dos encargos sociais instituídos porLei. 
CertidãoNegativadeDébitosTrabalhistasemitidapeloTribunalSuperiordoTrabalho(LeiN° 
12.440/2013 e ResolucãoAdministrativaTST N° 1470/2013) 

5.3 Da Qualificação Econômico Financeiro 
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Bala nçopatrimonialedemonstraçõescontábeisdoúltimoexercíciosocjal,jáexigíveise 
a presentadosnafo rmad alei,quecomprovemaboasituaçãofinanceiradaempresa,vedad 
aasua 
substituiçâoporbalancetesou bala nçosprovisórios, podendoseratualizadosporindicesof 
iciais 	 quandoencerradohámaisde3(três)meses 
dadatadeapresentaçãod aproposta; (Art. 31, lncisol, Lei Federal N°. 8.666/93); 
Certidãon eg ativad efal ênciao u con co rdataex pedida peloca rtó rioco m petente, dasededap 
essoa jurídica; 

, 

	

	Dedaraçãoexpressadoresponsávellegaldaproponenteparticipantedequeamesmanãos 
e 
encontrainadimplenteouim pedidadelicitareneméobjetodequaisquerrestriçõesou notas 
desabo nado rasnocadastrodefornecedoresdequaisquerórgãosdaadminístraçãopública 
diretaou indireta; 
Declaraçãodequ eco ncordacomtodasascondiçõesestabelecidasnopresenteEd itale 
docunieritospei Ú1 ter ties,beriieurnudeit iexisit 	1uciíiossupel ver uci riesir ripediiivusdii 
abilitação; 
Havendoalgumarestriçãonacomprovaçãodaregularidadefiscalseráasseguradooprazo 
de 
05(cinco)dias úteis, cujotermoinicialcorresponderáaomomentoemqueoproponenteforde 

ove ncedo rdoce rta me, prorrogável porigual período, acritériodaadministraçãopú blica par 
aa 	 reg ularizaçãodadocumentação, 
pagam entoou parcelamentododébitoeemissãodeeventuais 
certidões negativasou positiva scomefeitodecertidãonegativa, nocasodaempresalicitante 
ser ootantedo simoles nacional. 

6. Do Procedimento da Cotação Eletrônica 

Oseditaiseseusrespectivosavisos,disponibilizadospeloSistemadeCotaçâoEletrônicade 
Preços, serãodivulgadosnosítiodalnternetwww. bbmnetlicitacoes. com. br,sendoosaviso 
sencaminhadosporcorrespondênciaeletrônica, 	paratodos 	os 	fornecedores 
cadastrados no Sistema para aquela linha defornecimento; 
AsreferênciasdehoráriosfixadosnoEditalenoSistemadeCotacãoEletrônicadePrecose 
d u ra nteasessãodecotaçãoeletrô n ica pú bli cavi rt u al,observarãoohoráriolocal; 
Atrocade 	 mensagensentre 
ocoordenadordadisputaeosfornecedoresparticipantessedará 	pormeiodecampo 
própnodosistemaeletrônicodowww. bbmnetlicitacoes.com.br,enasuaim possibilidadepo 
rmeiodo e-mail: comissaoliccn95@yahoo.com.  
Oforn ecedo rvencedordaeta pad ela n cesdeveráenca m i n hars ua p ro postacom ercia laj usta 
da 
assimcomoseusdocumentoshabilitatóriosnoprazomáximode 1 20(centoevinte)min utose 
mcampo 
própnodosistemaeletrônicodowww. bbmnetlicitacoes.com  .br,enasuaim possibilidadepo 
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rmeiodo email: comissaoliccn95©yahoo.com. 

7. Da Dotação Orçamentária e Financeira 

Osrecu rsosorcamentá dos necessá rios paraatenderàsd espesasdecorrentesdestacotac 
ãoconstam do orçamento doMunicípioparao exercício de 2020, como a seguir 
especificado: 

FONTE DE 
RECEITA 

DESCRIÇÃO/RECURSOS 
PROGRAMA 
DE 
TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
ELEMENTO 

DE 
DESPESA 

DESCRIÇÃO 

1718.01.2.1 

Próprio 

10301 0120 
21600000 

MANUTENÇÃO 
DOS 
SERVIÇOS 
MUNICIPAIS 
DE SAUDE 

33.90.30 Material de 
Consumo 

171riF 1 1 
Próprio 

10 301 0125 
21 b2 uuuu 

AÇÕES DE 
\/ICII ÂNCIA 

SANITARIA 

3.3.90.30 Material de 
(rnq,,mr 

1728.01.2.1 
Próprio 

103040126 
2182 0000 

AÇÕES DE 
VIGILANCIA 
SAN ITAR IA 

3.3.90.30 Material de 
Consumo 

1118.02.3.1 
Próprio 3.3.90.30 Material de 

Consumo 

1718.03.1.1 
,,., n n flfl flfl 

¼,..J. %flJ. 'J¼# 
IA.a......I 	a... 
IVlCt#1 

Consumo 

8. Das Condições de Pagamento 

Aparticipantevencedoraapresentaránotafiscal para liq uidaçãoepagamentodades pesa p 
eioiviunicipio, medianieordembancáriacreaitadaemcontacorreniedaconiratada, nopraz 
ode30(trinta) dias contados daapresentação danota fiscal e/ou fatura, devidamente 
atestados. 

9. Das Condições Gerais 

AinclusãodapropostanoSistemaEletrônicoimplicaráaplenaaceitaçãopelaparticipanteda 
scondições esta belecidasneste Edital e seus anexos; 
AautoridadecompetentedoMunicí pio poderá revoga rapresenteCotaçãoEletrônicadePre 
ços por razões deinteresse público derivados defatosupervenientedevidamente 
comprovado, pertinente, 	 esuficienteparajustificartalconduta,devendoanulá- 
Iaporl legal idade,deoticioouporprovocaçao dequalquerpessoa, mediante parecer 
escrito efundamentado. 
Aanulaçãodoprocedimentodecotaçãoeletrônicapormotivodeilegalidadenãogeraobrigaç 
ão deindenizar, ressalvadoo disposto no parágrafo únicodo art. 59 da Lei n0 8.666/93. 
Asnormasquedisciplina mesta Cotação Eletrônicaserãosemp rei nterpretadasemfavorda 
ampliacãod adisputaentreosinteressados .desdeo uenãocomorometamointeressedaAd 
ministração easegurançada contratação. 
Oscasosomissosserãoavaliadosedecididosentreosmem brosdesignadoscomo, homolo 
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gador 
ecoordenadordaCotaçâoEletrônicadePreço, pode ndoosmesmosagiremconjuntocomos 
etor 	 técnicosolcitantedaaqu isiçãoatravésdacotaçãoeletrônica 
oumesmocomaAssessoriaJurídicado órgão, se entender necessário. 

10. Condições Finais: 

Aindicaçãodolancevencedor,aclassificaçãodoslancesapresentadosedemaisinformaçõ 
es 
relativasàsessãopúblicadaCotaçãoEletrânicaconstarãodeAtadivulgadanosistemaeletr 
ônicosem prejuízo das demais formas depublicidade. 

Curral Novo, 14 dejulho de2020. 

,J 

PresidenteCPL 

ANEXO 1 

- OBJETO:Contrataçãodeem presa paraaaquisição de kit teste rápido covid-
19 ,paraenfrentamentoao coronavírus (COVID 19) 

 

1 
	

1 
	

KIT DETESTE RÁPIDO PARA 
	

20 cx 
	

3.417,50 
	

68.350,00 

   


