
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 10.00292/2020
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização
(álcool em gel, máscaras e sabonete), a fim de atender às demandas da
Subsecretaria  Municipal  de  Serviços  Básicos  -  SEMUSB,  conforme
especificações e quantidades constantes neste Termo de Referência.

RELATÓRIO DE ANÁLISE
PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS

EMERGENCIAL – MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Trata-se  de  relatório  elaborado  para  análise
documental das Empresas que ofertaram, em sessão pública, propostas
e documentos para a aquisição em caráter emergencial, dos materiais
de limpeza e produção de higienização (álcool em gel, máscaras e
sabonete),  em  razão  do  consumo  de  itens  a  serem  utilizados  na
prevenção e controle da Pandemia do COVID-19.

Sobreleva ressaltar que a manifestação visa orientar
quanto  ao  atendimento  ou  não  das  exigências  estabelecidas  no
Convite para Cotação, fls. 120, bem como no Termo de Referência n.
007/2020 elaborado pela Secretaria Municipal de Serviços Básicos –
SEMUSB  fls.  105/118,  sendo  exclusivamente  estas  as  exigências
documentais  contidas  nos  documentos  que  norteiam  a  contratação,
para que, ao final, possa ser estabelecida a lista de classificação
das Empresas que ofertaram proposta e demais atos decorrentes.

I. DOS PREÇOS E DA ANÁLISE DOCUMENTAL

Quanto  ao  cumprimento  das  exigências  documentais
estabelecidas no Convite para Cotação, fls. 120, e no Termo de
Referência  n.  007/2020,  elaborado  pela  Secretaria  Municipal  de
Serviços Básicos – SEMUSB fls. 105/118, destaca-se da instrução
processual o que segue:

1. Empresa REGIONAL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
EIRELI,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.  27.048.093/0001-80,  documentos
anexados às fls. 131/187.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 132/133

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL
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1

ÁLCOOL  GEL,  Álcool
etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,
nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

UND 4.000 MEGA 279650001 R$ 6,25 R$ 25.000,00

2

MÁSCARA  DESCARTÁVEL
TIPO  SEMIFACIAL
filtrante  para
partículas,  formato
concha  dobrável,  com
solda  ultrassônica  em
todo  perímetro,  com
válvula  de  exalação,
classificação  PFF-2S,
destinado  a  reter
particulados  como
poeira, névoas e fumos,
tirante elástico fixado
nas  laterais,  presilha
nasal.

UND 6.000 DELTA - R$ 25,50
R$

153.000,00

3

SABONETE  LÍQUIDO,
PEROLADO,  FRAGRÂNCIA
ERVA  DOCE. COMPOSIÇÃO:
CORANTE,  EMOLIENTES,
SOBREENGORDURANTES  E
AGENTE  BACTERICIDA
RESTRITO, PH 5,5 A 6,5.
EMBALAGEM:  GALÃO
CONTENDO  5  LITROS,120
RESISTENTE,  TAMPA  COM
LACRE,  SEM  VAZAMENTOS,
CONTENDO  DADOS  DE
IDENTIFICAÇÃO  DO
PRODUTO,  MARCA  DO
FABRICANTE,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 1
(UM)  ANO,  REGISTRO  OU
NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA
OU  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. 

Galão 200 PREMISSE
25351.544
574/2015-

41
R$ 15,50 R$ 3.100,00

TOTAL DA PROPOSTA R$ 181.100,00

b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.
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Proposta escrita 132/133

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

166/172

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

-

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

165

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

132/148

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

175

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

177

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

179

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),
dentro do período de validade;

173

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

181

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

187
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c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

Conforme manifestação de fls. 464/470, no tocante às
características técnicas da proposta, os produtos ofertados para o
item 1 e 3 encontram-se aptos a ser adquirido, acerca do item 2 a
empresa deixou de informar registro da ANVISA.

c1. Do registro da ANVISA do ITEM 2 (MASCARA PFF-2S)

Considerando que o descritivo do item 2 solicita a
“Máscara  descartável  tipo  semifacial  filtrante  para  partículas,
formato  concha  dobrável,  com  solda  ultrassônica  exalação,
classificação PFF-2S, como poeira, névoas e fumos, tirante elástico
fixado nas laterias, presilha nasal.”, tratando-se de um objeto de
EPI, com fundamento no §3º do art. 43 da Lei 8.666/93, realizamos
consulta do produto junto ao sítio eletrônico da marca DELTA, bem
como diligenciamos junto a empresa para obter informações sobre o
produto.

Assim,  conforme  Certificado  da  Aprovação  do
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST/MTE, o qual
aprova  o  produto  para  proteção  das  vias  respiratórias  contra
poeiras, névoas e fumos (PFF2), conforme transcrito abaixo:

“Equipamento:  RESPIRADOR  PURIFICADOR  DE  AR  TIPO
PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2
Descrição:  Peça  semifacial  filtrante  para
partículas,  formato  concha,  com  válvula  de
exalação,  classe  PFF2  "S".  "ESTE  EQUIPAMENTO
DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".
Aprovado  para:  PROTEÇÃO  DAS  VIAS  RESPIRATÓRIAS
CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2). 
Observação:  I)  EQUIPAMENTO  CERTIFICADO  JUNTO  AO
INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 561, DE
23  DE  DEZEMBRO  DE  2014.  II)  Para  a  adequada
utilização  do  equipamento  de  proteção
respiratória,  devem  ser  observadas  as
recomendações  da  FUNDACENTRO  contidas  na
publicação  intitulada  ""Programa  de  Proteção
Respiratória  -  recomendações,  seleção  e  uso  de
respiradores"",  além  do  disposto  nas  Normas
Regulamentadoras  de  Segurança  e  Saúde  no
Trabalho.  III)  Verifique  a  manutenção  da
certificação  junto  ao  INMETRO  no  link:
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http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/b
usca.asp,  utilizando  como  parâmetro  de  busca  o
CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do
EPI indicada no campo referência deste CA.”

Ante ao exposto, fica demonstrado que o Equipamento de
Proteção individual filtrante de partículas, formato concha, com
válvula de exalação, classe PFF “S”, ofertado atende as exigências
do Ministério do Trabalho e Empresa – MTE, possuindo certificação
do INMETRO, conforme fls. 548/565.

d. Conclusão:

Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para  cotação  e  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020/SEMUSB,
considerando a manifestação da Assessoria Técnica Especializada da
SML,  a  Empresa  REGIONAL  COMERCIO  SERVIÇOS  E  REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS EIRELI encontra-se habilitada à Contratação dos itens 1,
2  e  3,  sendo  que  a  ordem  de  classificação  dos  fornecedores
encontra-se informada no item II deste Relatório.

2.  Empresa  HOLANDA  PAPELARIA  EIRELI,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.
63.772.925/0001-70, documentos anexados às fls. 188/227.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 189/190

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1

ÁLCOOL  GEL,  Álcool
etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,
nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

UND 4.000
SANTA
CRUZ

25351.118
402/2018-

48
R$ 7,49 R$ 29.960,00

3 SABONETE  LÍQUIDO,
PEROLADO,  FRAGRÂNCIA
ERVA  DOCE. COMPOSIÇÃO:
CORANTE,  EMOLIENTES,
SOBREENGORDURANTES  E
AGENTE  BACTERICIDA
RESTRITO, PH 5,5 A 6,5.
EMBALAGEM:  GALÃO
CONTENDO  5  LITROS,120
RESISTENTE,  TAMPA  COM

Galão 200 AUDAX - R$ 26,35 R$ 5.270,00
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LACRE,  SEM  VAZAMENTOS,
CONTENDO  DADOS  DE
IDENTIFICAÇÃO  DO
PRODUTO,  MARCA  DO
FABRICANTE,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 1
(UM)  ANO,  REGISTRO  OU
NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA
OU  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. 

TOTAL DA PROPOSTA R$ 35.230,00

b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.

Proposta escrita 189/190

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

210/211

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

-

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Não apresentou

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

189/202

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

217
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

218

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

220

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),
dentro do período de validade;

216

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

219

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

214

c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

Conforme manifestação de fls. 464/470, no tocante às
características técnicas da proposta, o produto ofertado para o
item 1 encontra-se apto a ser adquirido, acerca do item 3 a empresa
deixou de informar registro da ANVISA exigido no item 7.1 do Termo
de Referência.

d. Conclusão:

Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para cotação e no Termo de Referência n. 007/2020/SEMUSB, conforme
demonstrando  neste  relatório  (documentação  nas  fls.  188/227),  a
Empresa HOLANDA PAPELARIA EIRELI descumpriu o Termo de Referência
nos seguintes itens:

a)  Não  apresentou  Licença  Sanitária  de  funcionamento  da
empresa exigida no item 6.1.2 do Termo de Referência.

b) Para o item 3 (Sabonete Líquido): Não apresentou prova de
Registro do produto ofertado emitido pela ANVISA exigida no
item 7.1. do Termo de Referência.
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3. Empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ
sob n. 05.252.941/0001-36, documentos anexados às fls. 230/263.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 231/232

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1

ÁLCOOL  GEL,  Álcool
etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,
nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

UND 4.000
MEGA

QUIMICA
27965000

1 R$ 9,68 R$ 38.720,00

2

MÁSCARA  DESCARTÁVEL
TIPO  SEMIFACIAL
filtrante  para
partículas,  formato
concha  dobrável,  com
solda  ultrassônica  em
todo  perímetro,  com
válvula  de  exalação,
classificação  PFF-2S,
destinado  a  reter
particulados  como
poeira, névoas e fumos,
tirante elástico fixado
nas  laterais,  presilha
nasal.

UND 6.000 MULTILASER - R$ 32,00
R$

192.000,00

3 SABONETE  LÍQUIDO,
PEROLADO,  FRAGRÂNCIA
ERVA  DOCE. COMPOSIÇÃO:
CORANTE,  EMOLIENTES,
SOBREENGORDURANTES  E
AGENTE  BACTERICIDA
RESTRITO, PH 5,5 A 6,5.
EMBALAGEM:  GALÃO
CONTENDO  5  LITROS,120
RESISTENTE,  TAMPA  COM
LACRE,  SEM  VAZAMENTOS,
CONTENDO  DADOS  DE
IDENTIFICAÇÃO  DO
PRODUTO,  MARCA  DO
FABRICANTE,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 1
(UM)  ANO,  REGISTRO  OU
NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA

Galão 200 RONDOQUIMICA 25351.54
4574/201
5-41

R$ 24,80 R$ 4.960,00
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OU  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. 

TOTAL DA PROPOSTA R$ 235.680,00

b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.

Proposta escrita 231/232

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

261/263

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

-

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

233/234

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

231/232 e
236/245

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

252

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

253

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

254

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),

251
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dentro do período de validade;

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

255

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

257

c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

Conforme manifestação de fls. 464/470, no tocante às
características técnicas da proposta, os produtos ofertados para os
itens 1 e 3 encontram-se apto a ser adquiridos.

c.1. Do Alvará de Saúde CVISA

Durante as autenticações dos documentos encaminhados
pelas empresas, não foi possível autenticar o Alvará de Saúde CVISA
n. 32501, em nome da empresa STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI,
com data de emissão em 19.04.2019 e validade até 12.02.2020. Motivo
pelo  qual,  com  fundamento  no  §3º  do  art.  43  da  Lei  8.666/93,
realizamos consulta junto à Divisão de Vigilância, Licenciamento e
Risco Sanitário – DVISA/SEMUSA.

No dia 11.05.2020 e 12.05.2020 a DVISA/SEMUSA informou
que  não  consta  registro  do  referido  alvará  sanitária  junto  a
Vigilância Sanitária Municipal e que o mesmo não foi confeccionado
pela DVISA/SEMUSA.

d. Conclusão:

Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para cotação e no Termo de Referência n. 007/2020/SEMUSB, conforme
demonstrando  neste  relatório,  a  Empresa  STAR  COMERCIO  DE
SUPRIMENTOS EIRELI descumpriu o Termo de Referência nos seguintes
itens:

a) Não apresentou Licença Sanitária de funcionamento válida
da empresa exigida no item 6.1.2 do Termo de Referência.
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4.  Empresa  MEDICAL  INC.  COMERCIO  DE  PROD.  PARA  SAUDE  EIRELI,
inscrita no CNPJ sob n. 30.657.806/0001-18, documentos anexados às
fls. 264/281.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 265

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1

ÁLCOOL  GEL,  Álcool
etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,
nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

UND 4.000
Não

informou
Não

informou
R$ 14,00 R$ 56.000,00

2

MÁSCARA  DESCARTÁVEL
TIPO  SEMIFACIAL
filtrante  para
partículas,  formato
concha  dobrável,  com
solda  ultrassônica  em
todo  perímetro,  com
válvula  de  exalação,
classificação  PFF-2S,
destinado  a  reter
particulados  como
poeira, névoas e fumos,
tirante elástico fixado
nas  laterais,  presilha
nasal.

UND 6.000
Não

informou
Não

informou
R$ 25,00

R$
150.000,00

3 SABONETE  LÍQUIDO,
PEROLADO,  FRAGRÂNCIA
ERVA  DOCE. COMPOSIÇÃO:
CORANTE,  EMOLIENTES,
SOBREENGORDURANTES  E
AGENTE  BACTERICIDA
RESTRITO, PH 5,5 A 6,5.
EMBALAGEM:  GALÃO
CONTENDO  5  LITROS,120
RESISTENTE,  TAMPA  COM
LACRE,  SEM  VAZAMENTOS,
CONTENDO  DADOS  DE
IDENTIFICAÇÃO  DO
PRODUTO,  MARCA  DO
FABRICANTE,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 1
(UM)  ANO,  REGISTRO  OU
NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA

Galão 200 Não
informou

Não
informou

R$ 50,00 10.000,00
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OU  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. 

TOTAL DA PROPOSTA R$ 216.000,00

b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.

Proposta escrita 265

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

Não apresentou

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

Não apresentou

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Não apresentou

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

Não apresentou

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

Não apresentou

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

Não apresentou
(não possui

SICAF)

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

266

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

270

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do
art. 11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social –

269
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INSS), dentro do período de validade;

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

267

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

Não apresentou

c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

No entanto, com a ausência de informações de produto
ofertado  (marca,  modelo  e  registro  da  Anvisa)  impossibilita  a
análise.

d. Conclusão:

Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para cotação e no Termo de Referência n. 007/2020/SEMUSB, conforme
demonstrando  neste  relatório  (documentação  nas  fls.  264/281),  a
Empresa MEDICAL INC. COMERCIO DE PROD. PARA SAUDE EIRELI descumpriu
o Termo de Referência nos seguintes itens:

a) Não apresentou documentos que comprovem a qualificação
técnica exigida no item 6.1 do Termo de Referência.

b)  Não  apresentou  Licença  Sanitária  de  funcionamento  da
empresa exigida no item 6.1.2 do Termo de Referência.

c)  Não  apresentou  prova  de  Registro  do  produto  ofertado
emitido  pela  ANVISA  exigida  no  item  7.1.  do  Termo  de
Referência.

d) Não apresentou Certidão de Regularidade perante a Fazenda
Estadual exigida no item 8, inciso I, letra ‘a’ do Termo de
Referência.  Importa  consignar  que  a  empresa  não  possui
cadastro junto ao SICAF.

e) Não apresentou Declaração de que não possui em seu quadro
empregado menor, exigida no item 8, inciso II do Termo de
Referência.
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f) Deixou de informar Marca/Modelo e o Registro da ANVISA dos
produtos ofertados, conforme Anexo I do Termo de Referência.
 

5. Empresa DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI,
inscrita no CNPJ sob n. 32.053.182/0001-55, documentos anexados às
fls. 276/229.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 277

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1

ÁLCOOL  GEL,  Álcool
etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,
nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

UND 4.000
SANTA
CRUZ

25351.631
653/2019-

02
R$ 6,75 R$ 27.000,00

TOTAL DA PROPOSTA R$ 27.000,00

b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.

Proposta escrita 277

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

283

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

-

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

284

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-

279/281
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gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

288

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

289

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

290

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),
dentro do período de validade;

291

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

292

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

298

c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

Conforme manifestação de fls. 464/470, no tocante às
características técnicas da proposta, o produto ofertado para o
item 1 encontra-se apto a ser adquirido.

d. Conclusão:
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Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para  cotação  e  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020/SEMUSB,
considerando a manifestação da Assessoria Técnica Especializada da
SML, a Empresa DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI encontra-se habilitada à Contratação do item 1, sendo que a
ordem de classificação dos fornecedores encontra-se informada no
item II deste Relatório.

6. Empresa BIONUTRI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALARES  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.  35.041.852/0001-01,
documentos anexados às fls. 300/347.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 301/302

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1

ÁLCOOL  GEL,  Álcool
etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,
nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

UND 4.000 HIGIMAIS 243630023
0017 R$ 14,50 R$ 58.000,00

3

SABONETE  LÍQUIDO,
PEROLADO,  FRAGRÂNCIA
ERVA  DOCE. COMPOSIÇÃO:
CORANTE,  EMOLIENTES,
SOBREENGORDURANTES  E
AGENTE  BACTERICIDA
RESTRITO, PH 5,5 A 6,5.
EMBALAGEM:  GALÃO
CONTENDO  5  LITROS,120
RESISTENTE,  TAMPA  COM
LACRE,  SEM  VAZAMENTOS,
CONTENDO  DADOS  DE
IDENTIFICAÇÃO  DO
PRODUTO,  MARCA  DO
FABRICANTE,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 1
(UM)  ANO,  REGISTRO  OU
NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA
OU  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. 

Galão 200 NOBRE
25351.093
971/2015-

46
R$ 32,50 R$ 6.500,00

TOTAL DA PROPOSTA
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b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.

Proposta escrita 301/302

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

323/334

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

-

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

338

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

301/302 e
304/305

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

314

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

317

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

316

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),
dentro do período de validade;

319
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e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

318

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

303

c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

Conforme manifestação de fls. 464/470, no tocante às
características técnicas da proposta, os produtos ofertados para os
itens 1 e 3 encontram-se apto a ser adquirido.

d. Conclusão:

Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para  cotação  e  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020/SEMUSB,
considerando a manifestação da Assessoria Técnica Especializada da
SML,  a  Empresa  BIONUTRI  COMERCIO  E  REPRESENTAÇÕES  DE  PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALARES LTDA encontra-se habilitada à Contratação dos
itens 1 e 3, sendo que a ordem de classificação dos fornecedores
encontra-se informada no item II deste Relatório.

7. Empresa DSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n.
17.878.902/0001-28, documentos anexados às fls. 348/384.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 348/384

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 ÁLCOOL  GEL,  Álcool
etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,

UND 4.000 ORBI - R$ 10,90 R$ 44.000,00
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nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

TOTAL DA PROPOSTA R$ 44.000,000

b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.

Proposta escrita 349

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

364

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

-

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Não apresentou

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

349/358

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

375

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

377

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

379

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 374
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apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),
dentro do período de validade;

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

381

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

382

c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

Conforme manifestação de fls. 464/470, no tocante às
características técnicas da proposta, o produto ofertado para o
item 1 encontra-se apto a ser adquirido.

d. Conclusão:

Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para cotação e no Termo de Referência n. 007/2020/SEMUSB, conforme
demonstrando  neste  relatório  (documentação  nas  fls.  348/384),  a
Empresa  DSB  COMERCIO  E  SERVIÇOS  EIRELI  descumpriu  o  Termo  de
Referência nos seguintes itens:

a)  Não  apresentou  Licença  Sanitária  de  funcionamento  da
empresa exigida no item 6.1.2 do Termo de Referência.

8.  Empresa  J.  E.  DE  SOUZA  JUNIOR,  inscrita  no  CNPJ  sob  n.
22.615.982/0001-69, documentos anexados às fls. 387/404.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 386/388

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 ÁLCOOL  GEL,  Álcool UND 4.000 PLURON - R$ 12,50 R$ 50.000,00
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etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,
nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

147 /
500ML

2

MÁSCARA  DESCARTÁVEL
TIPO  SEMIFACIAL
filtrante  para
partículas,  formato
concha  dobrável,  com
solda  ultrassônica  em
todo  perímetro,  com
válvula  de  exalação,
classificação  PFF-2S,
destinado  a  reter
particulados  como
poeira, névoas e fumos,
tirante elástico fixado
nas  laterais,  presilha
nasal.

UND 6.000 - - R$ 3,90 R$ 23.400,00

3

SABONETE  LÍQUIDO,
PEROLADO,  FRAGRÂNCIA
ERVA  DOCE. COMPOSIÇÃO:
CORANTE,  EMOLIENTES,
SOBREENGORDURANTES  E
AGENTE  BACTERICIDA
RESTRITO, PH 5,5 A 6,5.
EMBALAGEM:  GALÃO
CONTENDO  5  LITROS,120
RESISTENTE,  TAMPA  COM
LACRE,  SEM  VAZAMENTOS,
CONTENDO  DADOS  DE
IDENTIFICAÇÃO  DO
PRODUTO,  MARCA  DO
FABRICANTE,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 1
(UM)  ANO,  REGISTRO  OU
NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA
OU  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. 

Galão 200

XPRESS
ERVA

DOCE / 5
LITROS

- R$ 15,00 R$ 3.000,00

TOTAL DA PROPOSTA R$ 76.400,00

b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.
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Proposta escrita 386/388

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

389

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

-

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Não apresentou

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

Não apresentou

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

390

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

391

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

392

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),
dentro do período de validade;

393

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

394

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

395
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c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

No entanto, com a ausência de informações de produto
ofertado  (marca,  modelo  e  registro  da  Anvisa)  impossibilita  a
análise.

d. Conclusão:

Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para cotação e no Termo de Referência n. 007/2020/SEMUSB, conforme
demonstrando  neste  relatório  (documentação  nas  fls.  387/404),  a
Empresa J. E. DE SOUZA JUNIOR descumpriu o Termo de Referência nos
seguintes itens:

a)  Não  apresentou  Licença  Sanitária  de  funcionamento  da
empresa exigida no item 6.1.2 do Termo de Referência.

b)  Não  apresentou  prova  de  Registro  do  produto  ofertado
emitido  pela  ANVISA  exigida  no  item  7.1.  do  Termo  de
Referência.

c) Deixou de informar Marca/Modelo no item 2 e o Registro da
ANVISA dos produtos ofertados, conforme Anexo I do Termo de
Referência.
 

9. Empresa M C INDUSTRIA E COEMRCIO DE PAPEIS LTDA, inscrita no
CNPJ  sob  n.  19.288.989/0001-09,  documentos  anexados  às  fls.
405/418.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 406

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 ÁLCOOL  GEL,  Álcool
etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,

UND 4.000 SANTA
CRUZ

25351.118
402/2018-

48

R$ 9,44 R$ 37.760,00
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nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

TOTAL DA PROPOSTA R$ 37.760,00

b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.

Proposta escrita 406

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

413

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

-

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

Não apresentou

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de
registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

412

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

417

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

416

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 415
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apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),
dentro do período de validade;

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

418

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

410

c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

Conforme manifestação de fls. 464/470, no tocante às
características técnicas da proposta, o produto ofertado para o
item 1 encontra-se apto a ser adquirido.

d. Conclusão:

Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para cotação e no Termo de Referência n. 007/2020/SEMUSB, conforme
demonstrando  neste  relatório  (documentação  nas  fls.  348/384),  a
Empresa M C INDUSTRIA E COEMRCIO DE PAPEIS LTDA descumpriu o Termo
de Referência nos seguintes itens:

a)  Não  apresentou  Licença  Sanitária  de  funcionamento  da
empresa exigida no item 6.1.2 do Termo de Referência.

10. Empresa L R F BATISTA, inscrita no CNPJ sob n. 19.859.630/0001-
44, documentos anexados às fls. 420/443.

a. Dos preços ofertados

Proposta autuada nas fls. 420/443

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT MARCA ANVISA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 ÁLCOOL  GEL,  Álcool UND 4.000 SANTA 25351.118 R$ 9,66 R$ 38.640,00
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etílico  hidratado,  em
gel,  70%,  inodoro,
embalagem  de  frasco
plástico  de  500ml.
Deverá  conter  o
certificado do INMETRO,
nome  do  fabricante,
data  de  fabricação,
número  do  lote,  prazo
de validade e registro
da ANVISA ou Ministério
da Saúde.

CRUZ 402/2018-
48

3

SABONETE  LÍQUIDO,
PEROLADO,  FRAGRÂNCIA
ERVA  DOCE. COMPOSIÇÃO:
CORANTE,  EMOLIENTES,
SOBREENGORDURANTES  E
AGENTE  BACTERICIDA
RESTRITO, PH 5,5 A 6,5.
EMBALAGEM:  GALÃO
CONTENDO  5  LITROS,120
RESISTENTE,  TAMPA  COM
LACRE,  SEM  VAZAMENTOS,
CONTENDO  DADOS  DE
IDENTIFICAÇÃO  DO
PRODUTO,  MARCA  DO
FABRICANTE,  DATA  DE
FABRICAÇÃO,  PRAZO  DE
VALIDADE DE NO MÍNIMO 1
(UM)  ANO,  REGISTRO  OU
NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA
OU  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE. 

Galão 200
CLARA-
LUX

25351.218
340/2017-

59
R$ 38,70 R$ 7.740,00

TOTAL DA PROPOSTA R$ 46.380,00

b.  Documentação  exigida  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020  do
Convite

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA Fls.

Proposta escrita 420

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

6.1. Atestado de Capacidade Técnica de fornecimento emitido por
pessoa Jurídica de direito público ou privado, comprovando o
fornecimento de Insumos e Materiais compatíveis com o objeto da
contratação.

429/431

6.1.1. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito
privado deverão, obrigatoriamente, estar em papel timbrado com
identificação e endereço da emitente, o nome completo do signa-
tário, estando as informações ali contidas sujeitas a verifica-
ção de sua veracidade por parte da administração.

-

6.2. Licença Sanitária de Funcionamento da empresa licitante
expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

443

7. REGISTRO NA ANVISA Fls.

7.1. Deverá ser entregue junto à proposta de preços, prova de 422/428
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registro material emitido pela ANVISA (Agência Nacional de Vi-
gilância  Sanitária)  ou  MS  (Ministério  da  Saúde),  ou  de  sua
isenção (ser for o caso), e ainda cópia da publicação de regis-
tro junto ao Diário Oficial da União; ou Protocolo de Revalida-
ção, acompanhado da cópia do último Registro do Produto, Cópia
Simples.

7.2. Estando o registro do produto vencido, a Empresa deverá
apresentar documento que comprove o pedido de sua revalidação
(protocolo), junto ao comprovante de pagamento da taxa de reva-
lidação do referido registro.

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA Fls.

I.  Comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista, consistente apresentação
de:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

437

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

438

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

440

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),
dentro do período de validade;

436

e) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

439

II - Declaração de que não possui, em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho no-
turno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor (es)
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz (es), a
partir de 14 (quatorze) anos (Modelo da Proponente);

421

c. Análise dos produtos e registros na ANVISA pela ATESP/SML:

Considerando a exigências de registro do produto na
Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  apesar  da
urgência requerida para a aquisição, faz-se necessário submeter a
proposta, documentos técnicos e registro dos produtos ofertados à
Assessoria Técnica Especializada desta SML para análise técnica e
certificação do atendimento das exigências estabelecidas no Termo
de Referência por servidor com conhecimento técnico.

Conforme manifestação de fls. 464/470, no tocante às
características técnicas da proposta, os produtos ofertados para os
itens 1 e 3 encontra-se apto a ser adquirido.
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d. Conclusão:

Tendo em vistas as exigências estabelecidas no Convite
para  cotação  e  no  Termo  de  Referência  n.  007/2020/SEMUSB,
considerando a manifestação da Assessoria Técnica Especializada da
SML, a Empresa L R F BATISTA encontra-se habilitada à Contratação
dos  itens  1  e  3,  sendo  que  a  ordem  de  classificação  dos
fornecedores encontra-se informada no item II deste Relatório.

II. DA CLASSIFICAÇÃO

Face  ao  exposto  e,  considerando  as  Empresas
consideradas  aptas  à  contratação  e  tendo  por  base  os  valores
ofertados,  conforme  documentos  constantes  dos  autos,  temos  a
seguinte classificação:

ITEM 1

ÁLCOOL GEL

EMPRESA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1
REGIONAL  COMERCIO  SERVIÇOS  E
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
(CNPJ: 27.048.093/0001-80)

R$ 6,25 R$ 25.000,00

2
DENTAL  RONDONIA  COMERCIO  DE
PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI (CNPJ
32.053.182/0001-55)

R$ 6,75 R$ 27.000,00

3 L  R  F  BATISTA  (CNPJ
19.859.630/0001-44)

R$ 9,66 R$ 38.640,00

4

BIONUTRI  COMERCIO  E
REPRESENTAÇÕES  DE  PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALARES  LTDA  (CNPJ
35.041.852/0001-01)

R$ 14,50 R$ 58.000,00

ITEM 2

MÁSCARA DESCARTÁVEL

EMPRESA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1
REGIONAL  COMERCIO  SERVIÇOS  E
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
(CNPJ: 27.048.093/0001-80)

R$ 25,50 R$ 153.000,00

ITEM 3
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SABONETE LÍQUIDO

EMPRESA
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

1
REGIONAL  COMERCIO  SERVIÇOS  E
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
(CNPJ: 27.048.093/0001-80)

R$ 15,50 R$ 3.100,00

2

BIONUTRI  COMERCIO  E
REPRESENTAÇÕES  DE  PRODUTOS
MEDICO-HOSPITALARES  LTDA  (CNPJ
35.041.852/0001-01)

R$ 32,50 R$ 6.500,00

3 L  R  F  BATISTA  (CNPJ
19.859.630/0001-44) R$ 38,70 R$ 7.740,00

Sem mais, divulgo o presente para ciência das Empresas
participantes e dos demais interessados, informo que, concluída a
presente etapa, os autos serão submetidos à Autoridade competente
para continuidade do feito. 

À face do exposto, sugiro o encaminhamento dos autos à
Secretaria Municipal de Serviços Básicos para a adoção de medidas
destinadas  ao  prosseguimento  do  feito  a  considerar  o  carácter
emergencial da pretensa contratação.

Porto Velho, 14 de maio de 2020.

Alexandre Trappel R. Gomes
Presidente da CPL/SML
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