
 

 
OBJETO DA LICITAÇÃO - Descrição resumida: 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados (análise por DNA para investigação de vínculo genético de 
parentesco “in vivo” e “post-mortem”), 

VALOR GLOBAL ESTIMADO (R$): 169.860,00 

GÊNERO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
 
(  )COMPRAS – Código CNMP: 930031 

( X )  SERVIÇOS – Código CNMP: 930071 

(  )  OBRAS– Código CNMP: 930076 

MODALIDADE: 
 
( X ) PREGÃO ELETRÔNICO     (  )  CONCORRÊNCIA 

(  )  PREGÃO PRESENCIAL      (  )  CONVITE 

(  )  TOMADA DE PREÇOS 

REGISTRO DE PREÇOS: ( )SIM  ( X ) NÃO 
TIPO DE LICITAÇÃO: 
 
( X ) MENOR PREÇO          (  ) MELHOR TÉCNICA 

(  ) TÉCNICA E PREÇO       (  )MAIOR LANCE OU OFERTA 

(  )MAIOR DESCONTO 
NECESSIDADE DE CONTRATO: ( X  ) SIM  (  ) NÃO 

INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO: (  ) SIM  ( X ) NÃO 
TIPO DE JULGAMENTO: 
 
() ITEM(NS)  ( X ) LOTE(S) 

ORÇAMENTO SIGILOSO:  (  ) SIM ( X ) NÃO 
MODO DE DISPUTA: 
 
( X )ABERTO  (  )ABERTO E FECHADO 

 

TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE(ME/EPP): 
 

(  ) LICITAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP(LICITAÇÃO EXCLUSIVA) 

( X ) LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO (SEM TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP)             

(  ) LICITAÇÃO HÍBRIDA - PREENCHER TABELA: 

ITENS/LOTES COM TRATAMENTO DIFERENCIADO 
(PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP) 

ITENS/LOTES SEM TRATAMENTO DIFERENCIADO 
(AMPLA CONCORRÊNCIA) 

Indicar: 

 

Indicar: 

 

 
 

DOCUMENTOS ANEXOS (INCLUIR NO SISTEMA SEI CONFORME SEQUÊNCIA INDICADA): 
 
( X ) 1. TERMO DE REFERÊNCIA* 

(   ) 2. OUTROS DOCUMENTOS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(  X ) 3. TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS ESTIMADOS PARA A LICITAÇÃO* 

(  X ) 4. PESQUISA DE MERCADO (Documentos de consulta a outros Órgãos, banco de preços, orçamentos etc.)* 

( X ) 5. MODELO DE PROPOSTA * 

(  ) 6. MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Se for licitação visando o registro de preços)** 

(  ) 7. OUTROS. ESPECIFICAR: __________________________________________________________ 

 
 

*Documentos obrigatórios para a tramitação processual. 
** Juntada obrigatória somente para as unidades que elaboram as suas minutas de ARP.  

 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 06/01/2021 | Edição: 3 | Seção: 3 | Página: 102

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria Nacional de Justiça

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

Espécie: Convênio Nº 903922/2020, Nº Processo: 08027.000170/2020-50, Concedente:

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ nº 03.072.388/0001-24, Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes modernos

para fortalecer as ações de combate à corrupção no âmbito da administração pública em todo o estado do

Amazonas, através da atuação da equipe da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção - DECCOR,

Valor Total: R$ 300.594,50, Valor de Contrapartida: R$ 594,50, Valor a ser transferido ou descentralizado

por exercício: 2020 - R$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800043, Valor: R$

300.000,00, Vigência: 14/12/2020 à 14/12/2022, Data de Assinatura: 14/12/2020, Signatários:

Concedente: CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO CPF nº 011.670.287-75, Convenente: TARSON YURI SILVA

SOARES CPF nº 159.305.428-99.

Espécie: Convênio Nº 904593/2020, Nº Processo: 08027.000166/2020-91, Concedente:

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL CNPJ nº 00.498.299/0001-56, Objeto: Reestruturar e fortalecer o

Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro - LAB/LD com acervo tecnológico de alta

geração, Valor Total: R$ 531.848,96, Valor de Contrapartida: R$ 5.247,00, Valor a ser transferido ou

descentralizado por exercício: 2020 - R$ 526.601,96, Crédito Orçamentário: Num Empenho:

2020NE800049, Valor: R$ 100.000,00, Num Empenho: 2020NE800050, Valor: R$ 250.000,00, Num

Empenho: 2020NE800051, Valor: R$ 150.000,00, Num Empenho: 2020NE800052, Valor: R$ 26.601,96,

Vigência: 29/12/2020 à 29/04/2022, Data de Assinatura: 29/12/2020, Signatários: Concedente:

CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO CPF nº 011.670.287-75, Convenente: FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO

SILVA CPF nº 423.015.564-68.

Espécie: Convênio Nº 904353/2020, Nº Processo: 08027.000182/2020-84, Concedente:

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA DE

PERNAMBUCO CNPJ nº 24.417.065/0001-03, Objeto: Modernização e aperfeiçoamento da infraestrutura

tecnológica, física e operacional utilizada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para atendimento

à população pernambucana, por meio da aquisição de equipamentos, sistemas e serviços de TI, bens

móveis e implantação de Rádio Web, objetivando atuação para garantia de direitos fundamentais e

democratização do acesso à justiça e à cidadania, Valor Total: R$ 3.282.000,00, Valor de Contrapartida: R$

32.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R$ 3.250.000,00 , Crédito

Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800054, Valor: R$ 2.000.000,00, Num Empenho: 2020NE800055,

Valor: R$ 300.000,00, Num Empenho: 2020NE800056, Valor: R$ 500.000,00, Num Empenho:

2020NE800057, Valor: R$ 250.000,00, Num Empenho: 2020NE800058, Valor: R$ 200.000,00, Vigência:

22/12/2020 à 22/02/2022, Data de Assinatura: 22/12/2020, Signatários: Concedente: CLAUDIO DE

CASTRO PANOEIRO CPF nº 011.670.287-75, Convenente: FRANCISCO DIRCEU BARROS CPF nº

248.807.363-68.

Espécie: Convênio Nº 902172/2020, Nº Processo: 08015.000073/2020-04, Concedente:

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: DEFENSORIA PUBLICA -GERAL DO

ESTADO DO ACRE CNPJ nº 04.581.375/0001-43, Objeto: Defensoria ao Seu Lado Ampliação do acesso à

Justiça por meio de atendimentos itinerantes e eventos educativos no Estado do Acre, Valor Total: R$

906.638,37, Valor de Contrapartida: R$ 6.638,37, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício:

2020 - R$ 900.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800028, Valor: R$ 150.000,00,

Num Empenho: 2020NE800025, Valor: R$ 300.000,00, Num Empenho: 2020NE800001, Valor: R$

150.000,00, Num Empenho: 2020NE800026, Valor: R$ 300.000,00, Vigência: 14/12/2020 à

14/06/2023, Data de Assinatura: 14/12/2020, Signatários: Concedente: CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO

CPF nº 011.670.287-75, Convenente: ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO CPF nº 638.129.162-15.
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Espécie: Convênio Nº 902186/2020, Nº Processo: 08015.000081/2020-42, Concedente:

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

BAHIA CNPJ nº 04.142.491/0001-66, Objeto: Melhorar o acesso à justiça com a ampliação da capacidade

de atendimento ao cidadão na capital e interior, com o apoio de mecanismos como aquisição de

microônibus, kits de testes de paternidade, kit de adaptação de viatura técnica, equipamentos de

informática, bem como a formação de comitê gestor para capacitação de agentes e elaboração de

diagnóstico especializado de prevenção à violência letal, por meio das ações desenvolvidas pelas diversas

áreas de atuação do MPBA, Valor Total: R$ 1.127.184,00, Valor de Contrapartida: R$ 39.184,00, Valor a ser

transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R$ 1.088.000,00, Crédito Orçamentário: Num

Empenho: 2020NE800014, Valor: R$ 180.000,00, Num Empenho: 2020NE800015, Valor: R$ 300.000,00,

Num Empenho: 2020NE800016, Valor: R$ 188.000,00, Num Empenho: 2020NE800018, Valor: R$

170.000,00, Num Empenho: 2020NE800019, Valor: R$ 250.000,00, Vigência: 16/12/2020 à 16/12/2022,

Data de Assinatura: 16/12/2020, Signatários: Concedente: CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO CPF nº

011.670.287-75, Convenente: NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI CPF nº 178.493.575-15.

Espécie: Convênio Nº 902255/2020, Nº Processo: 08015.000082/2020-97, Concedente:

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS CNPJ nº 05.599.094/0001-80, Objeto: Projeto Escola de Convivência Familiar, com amparo

na Lei nº 13.955 de 16 de dezembro de 2019, buscando a promoção do direito, da cidadania e acesso à

justiça em todos os níveis e para todos os públicos. Possibilitará a entrega para a população de uma

Justiça mais ágil, efetiva e acessível, resultando em trâmites processuais mais céleres, garantindo a

acessibilidade a todos os usuários da justiça: sociedade, magistrados e servidores, Valor Total: R$

256.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 6.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício:

2020 - R$ 250.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800039, Valor: R$ 250.000,00,

Vigência: 14/12/2020 à 14/06/2022, Data de Assinatura: 14/12/2020, Signatários: Concedente: CLAUDIO

DE CASTRO PANOEIRO CPF nº 011.670.287-75, Convenente: GERIO PATROCINIO SOARES CPF nº

001.189.516-02.

Espécie: Convênio Nº 902181/2020, Nº Processo: 08015.000084/2020-86, Concedente:

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO-DPE CNPJ nº 31.443.526/0001-70, Objeto: "Encontros Regionais e a Defesa dos Direitos

das Mulheres", com amparo na Lei nº 13.955 de 16 de dezembro de 2019, surge neste cenário, no bojo de

uma política institucional que visa maior aproximação e o fortalecimento de interlocução entre a

Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher e os demais setores da DPRJ, especialmente, com os

órgãos de atuação da Baixada Fluminense e do interior do estado. Para tanto, seguimos desenvolvendo

uma programação que contemple em seu escopo as 12 coordenações regionais administrativas da

Defensoria Pública, envolva defensoras e defensores públicos, funcionários do quadro de apoio,

estudantes em regime de residência jurídica, do programa de estágio forense e que incorpore as múltiplas

realidades das mulheres fluminenses - que dê conta dos contextos racial, espacial e de distribuição de

riqueza - onde, via de regra, se operam as desigualdades entre mulheres e homens, Valor Total: R$

142.800,00, Valor de Contrapartida: R$ 2.800,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício:

2020 - R$ 140.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800035, Valor: R$ 140.000,00,

Vigência: 16/12/2020 à 16/12/2021, Data de Assinatura: 16/12/2020, Signatários: Concedente: CLAUDIO

DE CASTRO PANOEIRO CPF nº 011.670.287-75, Convenente: RODRIGO BAPTISTA PACHECO CPF nº

074.671.187-59.

Espécie: Convênio Nº 903094/2020, Nº Processo: 08027.000168/2020-81, Concedente:

MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ nº 87.958.583/0001-46, Objeto: Fortalecer a atuação da Polícia Civil do

Estado do Rio Grande do Sul no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, por meio de aporte

tecnológico com a aquisição e renovação de solução de extração de dados e análise criminal e assim

tornar mais efetiva a investigação contra a criminalidade organizada pelas atividades exercidas de

repressão criminal pela Divisão Estadual de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do

Departamento Estadual de Investigações Criminais e de inteligência pelo Gabinete de Inteligência e

Assuntos Estratégicos, Valor Total: R$ 294.942,00, Valor de Contrapartida: R$ 33.028,00, Valor a ser

transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R$ 261.914,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho:

2020NE800041, Valor: R$ 150.000,00, Num Empenho: 2020NE800042, Valor: R$ 111.914,00, Vigência:
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15/12/2020 à 15/12/2022, Data de Assinatura: 15/12/2020, Signatários: Concedente: CLAUDIO DE

CASTRO PANOEIRO CPF nº 011.670.287-75, Convenente: RANOLFO VIEIRA JUNIOR CPF nº 454.122.000-87.

Interveniente: EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE CPF nº 010.947.750-29.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

Esplanada dos Ministérios, Blocot T, Ed. Sede, sala 224, - Bairro Zona Cívico-Admoinistra�va, Brasília/DF, CEP 70064-900 
Telefone: 6120259116 / 7530 / 3394 / 9433 e Fax: @fax_unidade@ - www.jus�ca.gov.br

 

PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL Nº 902186/2020 
PROCESSO Nº 08015.000081/2020-42

1. OBJETO

1.1. O presente projeto tem por escopo "Melhorar o acesso à jus�ça com a ampliação da capacidade de
atendimento ao cidadão na capital e interior, com o apoio de mecanismos como aquisição de microônibus, kits de testes de
paternidade, kit de adaptação de viatura técnica, equipamentos de informá�ca, bem como a formação de comitê gestor
para capacitação de agentes e elaboração de diagnós�co especializado de prevenção à violência letal, por meio das ações
desenvolvidas pelas diversas áreas de atuação do MPBA".

 

2. DIAGNÓSTICO E A ABRANGÊNCIA POPULACIONAL E REGIONAL:

2.1. Ambiente a receber a intervenção: Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), sua sede, seus núcleos
especializados e regionais na capital e no interior do estado.

2.2. Área Geográfica: O MPBA está localizado na capital do estado da Bahia, cidade de Salvador e atende a todo o
território baiano que, por sua vez, é composto por 564.760,427 km², subdivididos em 417 municípios. Segundo o IBGE
(Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca) a população baiana, em 2019, contava com 14.873.064 habitantes, sendo o 4º
estado mais populoso do país e o mais populoso da região Nordeste.

2.3. A abrangência populacional e regional deste projeto é diferenciada em cada uma das cinco metas que compõem
este projeto, podendo ser assim considerada:

a) Metas 1 e 2 – Em Salvador e diversas cidades do interior do estado, sobretudo nos bairros e distritos
periféricos.

b) Meta 3: Em Salvador e Região Metropolitana, nos locais iden�ficados pela Coordenadoria de Segurança
Ins�tucional e Inteligência como área de atuação das facções criminosas.

c) Meta 4: Em Feira de Santana e nos municípios que fazem parte dessa Regional, quais sejam: Amélia
Rodrigues, Cachoeira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Governador Mangabeira, Ipirá, Irará,
Maragogipe, Santa Bárbara, Santo Estevão, São Félix, São Gonçalo dos Campos.

d) Meta 5: Nos municípios Serrinha e Jacobina, principalmente nas localidades onde os números de
homicídios são altos.

2.4. Problemas da Região:

2.4.1. A situação socioeconômica de muitos brasileiros impede ou atrasa seu pleno desenvolvimento e o exercício da
sua cidadania. Na Bahia, unidade federa�va que possui a 5ª maior extensão territorial do país, essa situação precisa ser
enfrentada estrategicamente e de forma estra�ficada. O MPBA atua em todo o estado, porém, não obstante seus esforços,
enfrenta diversas barreiras para lograr que os obje�vos de interesses da sociedade sejam uniformemente alcançados, dada às
assimetrias sociais, econômicas e territoriais, notadamente onde as condições da população não são favoráveis. O Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) da Bahia em 2010, mais recente medição do IBGE, foi 0,660, sendo apenas o 22º dentre as 27
unidades federa�vas do Brasil, evidenciando o quanto as desigualdades sociais deixam grande parte da população à margem
dos seus direitos e deveres, dificultado pela parcas oportunidades de acesso à jus�ça.

2.4.2. Por esse mo�vo, vem buscando ampliar parcerias de órgãos e ins�tuições que também visem propiciar o alcance
dos direitos e deveres a todos, conforme as leis e a dignidade humana. Dessa forma, a fim de transformar a realidade das
pessoas que mais necessitam do apoio estatal, o MPBA, ao iden�ficar essa dificuldade de acessar os órgãos de jus�ça e de
cidadania, vem propor o presente projeto, unificando os esforços de algumas de suas áreas com vista a enfrentar o problema
iden�ficado.
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2.5. Prováveis causas que originaram os problemas apresentados: A própria formação do Brasil, as questões
econômicas, culturais, é�co-raciais e mesmo as diferenças de desenvolvimento regionais em si já se pronunciam como causas
prováveis das problemá�cas apontadas. Esse conjunto de condições mul�fatoriais produz o efeito que se buscar mi�gar. Assim,
considerando a escassez de recursos orçamentários e financeiros, faz-se necessário o planejamento e implementação das
ações previstas nesta proposta de projeto.

 

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. O Ministério Público é ins�tuição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrá�co e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Cons�tuição Federal – art.
127). O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) é representado pelos Procuradores e Promotores de Jus�ça, que
trabalham para garan�r os direitos dos cidadãos. Sua atuação no interior do Estado se dá por meio de rede formada por 29
Promotorias de Jus�ça Regionais que coordenam e prestam auxílio material e técnico às a�vidades das Promotorias de Jus�ça
que integram as respec�vas regiões e atuam nos mais de 400 municípios do estado da Bahia.

3.2. Dada a extensa dimensão territorial, o desenvolvimento econômico não alcança de modo igual a todos os cantos
e assim se faz necessário que o MPBA busque sempre formas de proporcionar meios de acesso à jus�ça a todos os cidadãos
baianos, seja nas regiões mais desenvolvidas quanto naquelas mais distantes e carentes de recursos, u�lizando diferentes
expedientes para tanto.

3.3. Para melhor atender à, cada vez maior, demanda da população por seus direitos e para levar a jus�ça àqueles
que nem sabe possuí-los é que o MPBA busca melhorar o acesso à jus�ça, ao propor este projeto de convênio, adquirindo um
veículo próprio, �po microônibus e kits de reconhecimento da paternidade para levar equipes mul�disciplinares onde for
necessário, dando dignidade aos beneficiários desse atendimento; equipando uma viatura técnica para subsidiar processos
criminais, convergindo com a jus�ça na obtenção de provas; aparelhando o parque computacional da nova Promotoria de
Jus�ça Regional de Feira de Santana, dando acesso à jus�ça aos mais de 614.000 habitantes do município de Feira de Santana e
os mais 340.000 dos municípios atendidos por esta importante promotoria regional; bem como a contratação de uma
consultoria - Comitê Gestor - para realizar a elaboração de diagnós�cos e capacitação de agentes públicos, fomentando a
par�cipação dos municípios de Serrinha e Jacobina na elaboração do Plano Municipal de Prevenção, apresentando esse
diagnós�co à administração municipal.

 

4. OBJETIVOS:

4.1. Obje�vos Gerais: Estruturar materialmente o MPBA a fim de aproximar a sociedade cada vez mais ao MPBA,
possibilitando novos e ampliando os já existentes meios de acesso à jus�ça.

4.2. Obje�vos Específicos:

a) Dotar o Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável (Nupar) de materiais para testes de paternidade
e veículo adequado, �po microônibus, promovendo a assistência jurídica, integral e gratuita aos
hipossuficientes e vulneráveis, com grande impacto na vida das famílias assis�das;

b) Ampliar o número de atendimentos jurídicos;

c) Solucionar a questão da obtenção de provas em casos criminais, fornecendo não apenas celeridade, mas
também conclusão favorável à sociedade e à jus�ça;

d) Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos atendidos pelo MPBA na Promotoria Regional
de Feira de Santana e municípios inclusos, proporcionando um atendimento mais adequado à comunidade,
sendo esta uma forma imprescindível de acesso à jus�ça;

e) Munir dois municípios baianos que poderão ter a real dimensão dos dados referentes a sua população, a
fim de envolver sociedade e gestores municipais no enfrentamento e resolução de problemas regionais

 

5. PÚBLICO – ALVO:

5.1. Beneficiários diretos: População de todo o Estado da Bahia que busca ou que necessita da assistência do
Ministério Público do Estado da Bahia.

5.2. Beneficiários indiretos: Membros, Servidores, Estagiários e demais colaboradores do Ministério Público do
Estado da Bahia.

 

6. METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO:

a) Planejamento: Realizar aquisição de conjuntos para testes de paternidade, microônibus, computadores,
impressoras, scanners, Kit de implantação rápida para vigilância remota, bem como a contratação de
consultoria especializada em elaboração de diagnós�cos e capacitação de agentes públicos, a serem ob�dos
por meio de procedimento licitatório;
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b) Execução de cada Meta e Etapa: As metas e etapas previstas neste Projeto serão realizadas de acordo com
o cronograma de liberação financeira do recurso previsto;

c) Caracterís�cas do espaço onde será realizado: O certamente licitatório para aquisição dos bens se dará no
ambiente da Diretoria de Contratos e Convênios e Licitações (DCCL), na sede do MPBA, no Centro
Administra�vo da Bahia;

d) Profissionais envolvidos na execução do Projeto: Os profissionais selecionados para a execução do projeto
fazem parte do quadro efe�vo e comissionados do MPBA, tendo habilidades específicas para a correta
execução do processo licitatório, recebimento e tombamento do patrimônio, fiscalização e prestação de
contas do convênio.

 

7. DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL (CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL):

7.1. O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) possui a capacidade técnica e gerencial necessária para o
desenvolvimento e execução do presente projeto, o que se evidencia a par�r de suas próprias atribuições e missões
ins�tucionais.

7.2. A par�r da Cons�tuição Federal de 1988, o Ministério Público teve ampliadas suas atribuições e assegurada a
sua autonomia funcional e administra�va. O Ministério Público estadual é representado pelos Procuradores e Promotores de
Jus�ça, que trabalham para garan�r os direitos dos cidadãos com a missão de defender a sociedade e o regime democrá�co
para garan�a da cidadania plena, com o compromisso de promover a efe�vidade das ações em prol do bem comum.

7.3. O MPBA tem as seguintes áreas de atuação: Cível, Criminal, Consumidor, Criança e Adolescente, Direitos
Humanos, Educação, Meio Ambiente, Moralidade Administra�va, Saúde e Segurança Pública, que, por sua vez, são apoiadas
por seus núcleos e centros de apoio operacional especializados. É composto por 29 Promotorias de Jus�ça Regionais,
des�nadas a coordenar e prestar auxílio material e técnico às a�vidades de todas as Promotorias de Jus�ça do estado.

7.4. Além da área finalís�ca, possui a área meio, com uma Gestão Administra�va que preza pela excelência, com
setores estruturados de Assessoria Administra�va, de Governança e Gestão da Informação, Assessoria TécnicoJurídica, as
diretorias de Contratos, Convênios e Licitações, de Engenharia e Arquitetura, de Programação e Gestão Orçamentária, de
Tecnologia da Informação, de Contabilidade e Finanças, bem como a Diretoria Administra�va e de Gestão de Pessoas.
Apresenta um corpo de Servidores e Colaboradores dedicados e capacitados, em diversos campos do conhecimento.

7.5. Importante dizer que o MPBA possui a dotação orçamentária necessária à contrapar�da, com documentos
comprobatórios anexados.

7.6. Em que pese a presente proposta, convém destacar:

a) O centro de apoio às Promotorias de Jus�ça Cíveis, Fundações e Eleitorais (Caocife) e seu Núcleo de
Promoção da Paternidade Responsável (Nupar), compostos por Promotores de Jus�ça, assistentes sociais e
técnicos cuidará das metas 1 e 2 apresentadas nesta proposta. A equipe mul�disciplinar do Caocife/Nupar já
percorreu 80 municípios do estado da Bahia e 77 bairros da capital, totalizando 145.323 atendimentos, não
obstante exis�r um expressivo quan�ta�vo de pessoas ainda necessitadas desse trabalho.

b) A Coordenadoria de Segurança Ins�tucional e Inteligência (CSI) se encarregará da meta 3.

c) Meta 4 ficará a cargo da Diretoria de Tecnologia, que possui mais de 8.400 bens de TI sob sua gestão.

d) Já a meta 5 será de responsabilidade do Centro de Apoio Operacional em Segurança Pública e Defesa
Social (Ceosp), órgão importante para fortalecimento da atuação ministerial, age na promoção da ar�culação
e integração de ações voltadas para a formulação de polí�cas na área de segurança pública, garan�ndo
transversalidade nas intervenções.

7.7. Salientamos também que o MPBA tem experiência em lidar com convênios federais, a exemplo do convênio do
Projeto água é Vida, Processo nº 08012.003793/2014-03, bem como possui um setor de transportes capaz de cuidar da
manutenção, abastecimento, guarda, seguro e condutor para o veículo solicitado como suporte nesta proposta.

 

8. RESULTADOS ESPERADOS:

8.1. Ampliar a capacidade de atendimento aos cidadãos público-alvo desta proposta, por meio da aquisição de
materiais e meio de transporte adequado às ações do Núcleo de Paternidade Responsável do MPBA, estruturação de uma
viatura técnica, subs�tuição de equipamentos em estado precário ou obsoletos, de modo a melhorar, agilizar o atendimento à
população da região de Feira de Santana e municípios de sua regional, bem como prover os municípios de Serrinha e Jacobina
com os dados necessários a prevenção da violência letal contra sua população mais vulnerável.

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO:

Meta/
Etapa

 

Especificação
 

Valor Total
(R$)

Valor Concedente
(R$)

Valor Convenente
(R$) Vigência
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1.1 Kit TRIO – Exame de DNA com três pessoas (suposto
pai, mãe e filho)+ Kit Duo – Exame de DNA com duas
pessoas (suposto pai/mãe e filho)+ Kit Post Mortem

– Exame de DNA com até seis pessoas (parentes
diretos do inves�gado falecido ou ausente).

181.800,00 180.000,00 1.800,00  
 

24 (vinte e quatro)
meses

2.1 Veículo �po Van, 0 KM, com capacidade para 16
ocupantes ou superior. 179.435,00 170.000,00 9.435,00

3.1 Kit de implantação rápida para vigilância remota 198.000,00 188.000,00 10.000,00
4.1 Microcomputador, Impressora e Scanner 265.949,00 250.000,00 15.949,00

5.1 Consultoria técnica para município de Serrinha +
Pagamento de Diárias

302.000,00
150.000,00 2.000,00

5.2 Consultoria técnica para município de Jacobina +
Pagamento de Diárias 150.000,00 -

  1.127.184.00 1.088.000,00 39.184,00

 

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

Número da parcela Tipo I Mês Ano Valor
Parcela Única CONCEDENTE MAIO 2021 R$ 1.088.000,00
Parcela Única CONVENENTE MAIO 2021 R$ 39.184,00

 

11. PLANO DE APLICAÇÃO:

Código Natureza das Despesas Concedente Proponente Total

3.3.30.41.00 SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E
LABORATORIAIS 180.000,00 R$ 1.800,00 R$ 181.800,00

4.4.30.41.00 VEICULOS DIVERSOS R$ 170.000,00 R$ 9.435,00 R$ 179.435,00
4.4.30.41.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 188.000,00 R$ 10.000,00 R$ 198.000,00
4.4.30.41.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE R$ 250.000,00 R$ 15.949,00 R$ 265.949,00
3.3.30.41.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA R$ 300.000,00 - R$ 300.000,00
3.3.30.41.00 DIARIAS NO PAÍS - R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

TOTAL 1.088.000,00 39.184,00 1.127.184,00

 

Aprovo o Plano de Trabalho.

assinado eletronicamente
  CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO

Secretário Nacional de Jus�ça
NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI

Procuradora Geral de Jus�ça

Documento assinado eletronicamente por Claudio de Castro Panoeiro, Secretário(a) Nacional de Jus�ça, em 01/12/2020, às
18:59, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI, Usuário Externo, em
16/12/2020, às 16:16, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o código verificador
13341274 e o código CRC 9FF94258  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem
validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e Segurança Pública.

 

 

Referência: Processo nº 08015.000081/2020-42 SEI nº 13341274

Anexo PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (0227595)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 8

http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei


06/01/2021 SEI/MJ - 13341282 - Convênio

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15405466&infra_sist… 1/19

13341282 08015.000081/2020-42

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Sede, sala 224 - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP
70064-900

Telefone: 6120259116 / 7530 / 3394 / 9433 - h�ps://www.jus�ca.gov.br

 

 

TERMO DE CONVÊNIO

Convênio Plataforma +Brasil Nº  902186/2020/CGPGC/GAB-Senajus/SENAJUS

Processo Nº 08015.000081/2020-42

  

CONVÊNIO PLATAFORMA +BRASIL
Nº 902186/2020, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO
DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, E O ESTADO DA BAHIA, POR
INTERMÉDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO
DO OBJETO "MELHORAR O ACESSO À
JUSTIÇA COM A AMPLIAÇÃO DA
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO NA CAPITAL E INTERIOR, COM O
APOIO DE MECANISMOS COMO
AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS, KITS DE
TESTES DE PATERNIDADE, KIT DE
ADAPTAÇÃO DE VIATURA TÉCNICA,
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BEM
COMO A FORMAÇÃO DE COMITÊ GESTOR
PARA CAPACITAÇÃO DE AGENTES E
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO
ESPECIALIZADO DE PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA LETAL, POR MEIO DAS AÇÕES
DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS ÁREAS
DE ATUAÇÃO DO MPBA   ". 

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 00394494/0072-20, com sede na Esplanada dos Ministérios, Palácio da Jus�ça, Bloco T, CEP 70.064-
900, nesta Capital, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado pelo Secretário Nacional de Jus�ça CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO, inscrito no CPF:

Anexo TERMO DE CONVÊNIO (0227598)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 9



06/01/2021 SEI/MJ - 13341282 - Convênio

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15405466&infra_sist… 2/19

011.670.287-75 e RG: 092994458 - IFP, nomeado pela Portaria n. 272 de 02 de junho de 2020, publicada
no D.O.U de 03 de junho de 2020, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº 04.142.491/0001-66, com sede na AVENIDA 5A AV CENTRO ADMINISTRATIVO, 750 -
CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA. Salvador - BA. CEP: 41745-004, doravante
denominado CONVENENTE, representado pelo Procuradora Geral de Jus�ça, NORMA ANGELICA REIS
CARDOSO CAVALCANTI, brasileiro, portador do RG nº 0096661682, CPF/MF nº 178.493.575-15, residente
e domiciliado na RUA WALDEMAR FALCAO, 1495, AP 501 - PITUBA , SALVADOR, BAHIA - CEP: 40.296-700.

RESOLVEM celebrar o presente Convênio, registrado na Plataforma +Brasil nº 902186/2020, regendo-se
pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, no Decreto Federal
nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal nº 6.170, de 25 de julho de 2007,
regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e
atualizações, consoante o processo administra�vo SEI Nº 08015.000081/2020-42 e mediante as cláusulas
e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto "Melhorar o acesso à jus�ça com a ampliação da capacidade de
atendimento ao cidadão na capital e interior, com o apoio de mecanismos como aquisição de
microônibus, kits de testes de paternidade, kit de adaptação de viatura técnica, equipamentos de
informá�ca, bem como a formação de comitê gestor para capacitação de agentes e elaboração de
diagnós�co especializado de prevenção à violência letal, por meio das ações desenvolvidas pelas
diversas áreas de atuação do MPBA   ", conforme detalhado no Plano de Trabalho SEI:  13341274.

 

CLAUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Convênio, independentemente de transcrição, o Plano de Trabalho e o Termo de
Referência propostos pelo CONVENENTE e aceitos pelo CONCEDENTE na Plataforma +Brasil, bem como
toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os par�cipes acatam integralmente.

Subcláusula Única. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de
Trabalho, desde sejam subme�dos e aprovados previamente pela autoridade competente do
CONCEDENTE e que não haja alteração do objeto.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à apresentação tempes�va dos seguintes documentos
pelo CONVENENTE:

I - Termo de Referência, nos termos do art. 1º, § 1º, XXXIV, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

II - Plano de sustentabilidade do empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido,
conforme art. 21, §13 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Primeira. O CONVENENTE deverá apresentar os documentos referidos nos incisos I e II do
caput desta cláusula "Termo de Referência e Plano de Sustentabilidade", antes da data prevista para
liberação da primeira parcela dos recursos.

Subcláusula Segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput será(ão) apreciado(s) pelo CONCEDENTE e,
se aceito (s), ensejará(ão) a adequação do Plano de Trabalho, se necessário.

Subcláusula Terceira. Constatados vícios sanáveis no(s) documento(s) apresentado(s), o CONCEDENTE
comunicará o CONVENENTE, que deverá providenciar o seu saneamento até o prazo previsto na
Subcláusula Primeira.

Subcláusula Quarta. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta cláusula não seja(m) entregue(s)
ou receba(m) parecer contrário à sua aceitação, proceder-se-á à ex�nção do convênio, nos termos dos
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arts. 21, § 7º, 24 § 3º e 27, XVIII, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Quinta.  Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsão de transferência de recursos para
a elaboração do termo de referência, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do instrumento, a
liberação do montante correspondente ao custo do serviço se dará após a celebração do instrumento,
conforme cronograma de liberação pactuado entre as partes.

Subcláusula Sexta.  A rejeição pelo CONCEDENTE do termo de referência, custeado com recursos da
União, enseja a imediata devolução dos recursos aos cofres da União, sob pena de instauração de tomada
de contas especial.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Sem prejuízo do constante nas demais Cláusulas deste Convênio, são obrigações dos par�cipes:

I - DO CONCEDENTE:

a) realizar na Plataforma +Brasil os atos e os procedimentos rela�vos à formalização, alteração, execução,
acompanhamento, análise da prestação de contas e, se for o caso, informações acerca de Tomada de
Contas Especial, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no
sistema;

b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a execução deste Convênio, de
acordo com a programação orçamentária e financeira do Governo Federal e o estabelecido no
cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

c) acompanhar, avaliar e aferir, sistema�camente, a execução �sica e financeira do objeto deste
Convênio, bem como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação
ao cumprimento de metas previamente estabelecidas, na forma do art. 41, caput e inciso III, da Portaria
Interministerial nº 424, de 2016, comunicando ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes
do uso dos recursos públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, com fixação do prazo
estabelecido na legislação per�nente para saneamento ou apresentação de informações e
esclarecimentos;

d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do Convênio e do seu Plano de Trabalho;

e) dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento, verificação da execução do objeto e o
cumprimento dos prazos rela�vos à prestação de contas; e

f) divulgar atos norma�vos e orientar o CONVENENTE quanto à correta execução dos projetos e
a�vidades.

II - DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho e o Termo de Referência
aceitos pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio;

b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente
Convênio;

c) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e
ins�tucional necessária à celebração deste Convênio, de acordo com os norma�vos do programa, bem
como apresentar documentos de �tularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de
projetos emi�dos pelo órgão ambiental competente, órgão ou en�dade da esfera municipal, estadual, do
Distrito Federal ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da
legislação aplicável;

d) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e
serviços conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os norma�vos dos programas, ações
e a�vidades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do bene�cio pela
população beneficiária, quando detectados pelo CONCEDENTE ou pelos órgãos de controle;
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e) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho aceito,
na forma definida neste instrumento, observadas as vedações rela�vas à execução das despesas;

f) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Convênio em conta específica, aberta
em ins�tuição financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de eventual aplicação no
mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapar�da, aplicando-os, na conformidade
do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações
constantes neste instrumento rela�vas à execução das despesas;

g) proceder ao depósito da contrapar�da pactuada neste instrumento, na conta bancária específica
vinculada ao presente Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;

h) realizar na Plataforma +Brasil os atos e os procedimentos rela�vos à formalização, execução,
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de Tomada de Contas Especial do Convênio,
quando couber, incluindo regularmente as informações e os documentos exigidos pela Portaria
Interministerial nº 424, de 2016, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, não possam ser
realizados no sistema;

i) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo CONCEDENTE, podendo estabelecer outras que busquem refle�r situações de
vulnerabilidade econômica e social, informando ao CONCEDENTE sempre que houver alterações;

j) es�mular a par�cipação dos beneficiários finais na implementação do objeto do Convênio, bem como
na manutenção do patrimônio gerado por estes inves�mentos;

k) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em
que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de
contas;

l) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos rela�vos à execução deste
Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados ob�dos;

m) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do CONCEDENTE, permi�ndo-lhe efetuar visitas in
loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução
do objeto deste Convênio, especialmente no que se refere ao exame da documentação rela�va à licitação
realizada e aos contratos celebrados;

n) permi�r o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, a
qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes a este Convênio, bem
como aos locais de execução do respec�vo objeto;

o) apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Convênio, no prazo e forma
estabelecidos neste instrumento;

p) apresentar todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos
deste Convênio, a qualquer tempo e a critério do CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da não
apresentação no prazo es�pulado na respec�va no�ficação, ao mesmo tratamento dispensado às
despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados, nos termos es�pulados neste Termo
de Convênio;

q) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a par�cipação do CONCEDENTE em toda e qualquer ação,
promocional ou não, relacionada com a execução do objeto descrito neste Termo de Convênio e,
obedecido o modelo-padrão estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca do Governo Federal nas
placas, painéis e outdoors de iden�ficação dos projetos custeados, no todo ou em parte, com os recursos
deste Convênio, consoante o disposto na Instrução Norma�va SECOM-PR no 7, de 19 de dezembro de
2014, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ou outra norma que venha a
subs�tuí-la;

r) operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos inves�mentos
decorrentes do Convênio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e atender as finalidades
sociais às quais se des�na;
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s) manter o CONCEDENTE informado sobre situações que eventualmente possam dificultar ou
interromper o curso normal da execução do Convênio e prestar informações, a qualquer tempo, sobre as
ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

t) permi�r ao CONCEDENTE, bem como aos órgãos de controle interno e externo, o acesso à
movimentação financeira da conta específica vinculada ao presente Convênio;

u) dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administra�va, cien�ficar a Advocacia-Geral da
União, o Ministério Público Federal e o respec�vo Ministério Público Estadual;

v) instaurar processo administra�vo apuratório, inclusive processo administra�vo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou
gestão financeira do convênio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;

w) manter um canal de comunicação efe�vo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela
União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões,
elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

x) disponibilizar, em seu sí�o oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil
visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento u�lizado, contendo, pelo menos, o
objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem
como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado;

y) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administra�vo de execução ou
fornecimento – CTEF;

z) observar o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas normas estaduais, distritais ou
municipais vigentes, nos casos em que a execução do objeto, conforme prevista no plano de trabalho,
envolver parcerias com organizações da sociedade civil.

aa) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou en�dade convenente, ou
registro na Plataforma +Brasil que a subs�tua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis
ao procedimento licitatório, observado o disposto no art. 49 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Este Termo de Convênio terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a par�r da assinatura,
podendo ser prorrogada, mediante termo adi�vo, por solicitação do CONVENENTE devidamente
fundamentada, formulada, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subcláusula Única. A prorrogação além dos prazos es�pulados no art. 27, inciso V, da Portaria
Interministerial n. 424, de 2016 (seja “de o�cio”, seja mediante termo adi�vo), somente será admi�da
nas hipóteses de que trata art. 27, §3º, da mesma Portaria, e desde que o novo prazo estabelecido seja
compa�vel com o período em que houve o atraso e viável para a conclusão do objeto pactuado.

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em R$ 1.127.184,00 
(um milhão cento e vinte e sete mil e cento e oitenta e quatro reais), serão alocados de acordo com o
cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação
orçamentária:

I - R$ 1.088.000,00 (um milhão e oitenta e oito mil reais), rela�vos ao presente exercício, correrão à
conta da dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei Orçamentária Anual - LOA
2020 - Nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, que es�ma a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2020, assegurado pelas Notas de Empenho 2020NE800014 (12028966),
2020NE800015 (12028994), 2020NE800016 (12029013), 2020NE800018 (12029058)  e 2020NE800019
(12029080), vinculadas ao Plano de trabalho.
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Unidade Gestora Executora: 200143 SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA / Gestão: 00001
Funcional: 10.30101.14.422.5015.20I7 -  Polí�ca Nacional de Jus�ça
Programa: 5015 -  Jus�ça
Ação Orçamentária: 20I7 - Polí�ca Nacional de Jus�ça
PLANO ORÇAMENTÁRIO 0001 –Modernização, Aperfeiçoamento e Democra�zação do Acesso à Jus�ça

II - R$ 39.184,00 (trinta e nove mil cento e oitenta e quatro reais), rela�vos à contrapar�da do
CONVENENTE, consignados de acordo com a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária vigente, qual seja
Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019.

Subcláusula Primeira. Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quan�ta�vo das
metas constante no Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que não prejudique a
funcionalidade do objeto pactuado, mediante aceitação do CONCEDENTE.

Subcláusula Segunda. O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orçamento os
subprojetos/suba�vidades contemplados pelas transferências dos recursos para a execução deste
Convênio.

Subcláusula Terceira. Os recursos para atender às despesas em exercícios futuros estão consignados no
plano plurianual ou em prévia lei que os autorize.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONTRAPARTIDA

Compete ao CONVENENTE integralizar a(s) parcela(s) da contrapar�da financeira, em conformidade com
os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, mediante depósito(s) na
conta bancária específica do Convênio, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a
critério do CONVENENTE.

Subcláusula Primeira. O aporte da contrapar�da observará as disposições da lei federal anual de
diretrizes orçamentárias em vigor à época da celebração do Convênio ou eventual legislação específica
aplicável.

Subcláusula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação dos recursos no mercado
financeiro não poderão ser computadas como contrapar�da.

Subcláusula Terceira. A comprovação pelo proponente de que a contrapar�da proposta está
devidamente assegurada, deverá ocorrer previamente à celebração do instrumento.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros rela�vos ao repasse do CONCEDENTE e à contrapar�da do CONVENENTE serão
depositados e geridos na conta específica vinculada ao presente Convênio, aberta em nome do
CONVENENTE exclusivamente em ins�tuição financeira oficial, federal ou estadual.

Subcláusula Primeira. A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento
pactuado e deverá ser registrada com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ do órgão ou da en�dade CONVENENTE ou da unidade executora.

Subcláusula Segunda. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no
instrumento e para os instrumentos enquadrados nos níveis previstos nos incisos IV e V do art. 3º da
Portaria Interministerial nº 424, de 2016, preferencialmente em parcela única.

Subcláusula Terceira. A liberação da parcela única ficará condicionada a(o):

a) cumprimento das condições suspensivas constantes neste instrumento; e

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pelo CONCEDENTE.

Subcláusula Quarta. Os recursos financeiros, enquanto não u�lizados, serão aplicados conforme disposto
no art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Subcláusula Quinta. Exceto no caso de liberação em parcela única, a liberação das demais parcelas ficará
condicionada à execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

Subcláusula Sexta. Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONVENENTE, o
cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no
referido processo licitatório.

Subcláusula Sé�ma. Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias
da liberação da primeira parcela, o instrumento será rescindido, salvo se presente alguma hipótese que
autorize sua suspensão ou prorrogação mo�vada, conforme previsto no ar�go 41, §§19 e 20 da Portaria
Interministerial n. 424, de 2016.

Subcláusula Oitava. A execução financeira mencionada na Subcláusula Quinta será comprovada pela
emissão de Ordem Bancária de Transferências Voluntárias - OBTV.

Subcláusula Nona. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o CONVENENTE que �ver
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a
180 (cento e oitenta) dias e que não tenham sido mo�vadamente suspensos ou prorrogados, conforme
autoriza o ar�go 41, §§19 e 20 da Portaria Interministerial n. 424, de 2016.

Subcláusula Décima. Os recursos serão liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e
financeira do Governo Federal, em conformidade com o número de parcelas e prazos estabelecidos no
cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado na Plataforma +Brasil, que
guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do Convênio.

Subcláusula Décima Primeira. Para recebimento de cada parcela dos recursos, deverá o CONVENENTE:

I - comprovar o aporte da contrapar�da pactuada, que deverá ser depositada na conta bancária
específica em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de
Trabalho, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do convenente; e

II - estar em situação regular com a realização do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70%
(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente, quando não se tratar de liberação em parcela
única.

Subcláusula Décima Segunda. Nos termos do §3º do art. 116 da Lei nº 8.666, de 1993, a liberação das
parcelas do Convênio ficará re�da até o saneamento das impropriedades constatadas, quando:

I - não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, constatada
pelo CONCEDENTE ou pelo órgão competente do Sistema de Controle Interno da Administração Pública
Federal;

II - for verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não jus�ficados no
cumprimento das etapas ou fases programadas, prá�cas atentatórias aos princípios fundamentais de
Administração Pública nas contratações e demais atos pra�cados na execução do Convênio, ou o
inadimplemento do CONVENENTE com relação a outras cláusulas conveniais básicas; e

III - o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE ou por
integrantes do respec�vo sistema de controle interno.

Subcláusula Décima Terceira. Os recursos deste Convênio, enquanto não empregados na sua finalidade,
serão obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em caderneta de poupança de ins�tuição financeira
oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em �tulos da dívida pública, quando a u�lização
desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

Subcláusula Décima Quarta. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou ex�nção do instrumento, os
rendimentos das aplicações financeiras deverão ser devolvidos ao CONCEDENTE e ao CONVENENTE,
observada a proporcionalidade prevista na celebração, sendo vedado o aproveitamento de rendimentos
para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado.

Subcláusula Décima Quinta. A conta bancária específica do Convênio será preferencialmente isenta da
cobrança de tarifas bancárias.
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Subcláusula Décima Sexta. O CONVENENTE autoriza desde já o CONCEDENTE para que solicite junto à
ins�tuição financeira albergante da conta corrente específica:

I - a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a
conta única da União, caso os recursos não sejam u�lizados no objeto da transferência pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias e não haja mo�vada suspensão ou prorrogação deste prazo, nos termos da
Subcláusula Sé�ma;

II - o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos, no prazo
previsto no art. 60 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subcláusula Décima Sé�ma. O CONCEDENTE deverá solicitar, no caso da Subcláusula Décima Segunda,
junto à ins�tuição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos recursos
financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União.

Subcláusula Décima Oitava. No caso de paralisação da execução pelo prazo disposto na Subcláusula
Décima Quarta, inciso I, a conta corrente específica do instrumento deverá ser bloqueada pelo prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias.

Subcláusula Décima Nona. É vedada a liberação de recursos pelo CONCEDENTE nos três meses que
antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alínea “a” do inciso VI do art. 73 da Lei nº 9.504, de 1997,
ressalvadas as exceções previstas em lei.

Subcláusula Vigésima. O sigilo bancário dos recursos públicos envolvidos neste Convênio não será
oponível ao CONCEDENTE e nem aos órgãos públicos fiscalizadores.

Subcláusula Vigésima Primeira. Os recursos deverão ser man�dos na conta corrente específica do
instrumento e somente poderão ser u�lizados para pagamento de despesas constantes do Plano de
Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria
Interministerial nº 424, de 2016.

 

CLÁUSULA NONA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O presente Convênio deverá ser executado fielmente pelos par�cipes, de acordo com as cláusulas
pactuadas e a legislação aplicável.

Subcláusula Primeira. É vedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisão do ajuste:

I - u�lizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste
instrumento;

II - realizar despesas em data anterior à vigência do Convênio;

III - efetuar pagamento em data posterior à vigência do Convênio, salvo se o fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;

IV - efetuar pagamento, a qualquer �tulo, a servidor ou empregado público integrante de quadro de
pessoal de órgão ou en�dade pública da administração direta ou indireta, inclusive por serviços de
consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

V - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere às multas e aos juros, se
decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os prazos para
pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VI - realizar despesas a �tulo de taxa de administração, de gerência ou similar;

VII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educa�vo, informa�vo ou de orientação social,
da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que
previstas no Plano de Trabalho.

VIII - transferir recursos para clubes e associações de servidores ou quaisquer outras en�dades
congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
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IX - transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte, a conta que não a vinculada ao
presente Convênio;

X - celebrar contrato, convênio ou outro �po de parceria com en�dades impedidas de receber recursos
federais; e

XI - pagar, a qualquer �tulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público
da a�va, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante,
por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, salvo nas hipóteses
previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

XII -subdelegar as obrigações assumidas por meio do presente convênio, salvo se permi�do neste
instrumento e em norma correlata, bem como se houver anuência expressa por parte do CONCEDENTE;

XIII -realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de
trabalho pactuado; e

XIV - u�lizar os recursos do instrumento para aquisição ou construção de bem que desobedeça a Lei n.
6.454, de 1977.

Subcláusula Segunda. Os atos referentes à movimentação dos recursos depositados na conta específica
deste Convênio serão realizados ou registrados na Plataforma +Brasil e os respec�vos pagamentos serão
efetuados pelo CONVENENTE mediante crédito na conta corrente de �tularidade dos fornecedores e
prestadores de serviço, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que o crédito
poderá ser realizado em conta corrente de �tularidade do próprio CONVENENTE, devendo ser registrado
na Plataforma +Brasil o beneficiário final da despesa:

I – por ato da autoridade máxima do CONCEDENTE;

II – na execução do objeto pelo CONVENENTE por regime direto; e

III – no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de
atrasos na liberação de recursos pelo CONCEDENTE e em valores além da contrapar�da pactuada.

Subcláusula Terceira. Antes da realização de cada pagamento, o CONVENENTE incluirá na Plataforma
+Brasil, no mínimo, as seguintes informações:

I - a des�nação do recurso;

II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - informações das notas fiscais ou documentos contábeis; e

V - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho rela�va ao pagamento.

Subcláusula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a iden�ficação do beneficiário
do pagamento pela ins�tuição financeira depositária, poderá ser realizado, no decorrer da vigência do
instrumento, um único pagamento por pessoa �sica que não possua conta bancária, até o limite de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Subcláusula Quinta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricação
específica, o desbloqueio de parcela para pagamento da respec�va despesa far-se-á na forma do art. 38
do Decreto nº 93.872, de 1986, observadas as seguintes condições:

I - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a produção de
material ou equipamento especial, fora da linha de produção usual, e com especificação singular
des�nada a empreendimento específico;

II - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitação e no CTEF dos
materiais ou equipamentos; e

III - o fornecedor ou o CONVENENTE apresentem uma carta fiança bancária ou instrumento congênere no
valor do adiantamento pretendido.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS

O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros para execução de serviços ou
aquisição de bens com recursos da União vinculados à execução do objeto deste Convênio, as disposições
con�das na Lei no 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002, e demais normas federais,
estaduais e municipais per�nentes às licitações e contratos administra�vos, inclusive os procedimentos
ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação.

Subcláusula Primeira.  Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados
pelo CONVENENTE após a assinatura do presente Convênio e após aceite do termo de referência ou
emissão do laudo de análise técnica, devendo a publicação do extrato dos editais observar as disposições
da legislação específica aplicável ao respec�vo processo licitatório, obedecido o disposto no art. 49 da
Portaria Interministerial n. 424, de 2016.

Subcláusula Segunda. O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias, contados
do aceite do termo de referência ou da emissão do laudo de análise técnica, e poderá ser prorrogado
uma única vez, desde que mo�vado pelo CONVENENTE e aceito pelo CONCEDENTE.

Subcláusula Terceira. Excepcionalmente, quando o objeto envolver a aquisição de equipamentos ou a
execução de custeio, em casos devidamente jus�ficados pelo convenente e admi�dos pelo concedente,
poderão ser aceitos, desde que observadas as condicionantes previstas no ar�go 50-A da Portaria
Interministerial nº 424, de 2016:

a) licitação realizada antes da assinatura do instrumento;

b) adesão à ata de registro de preços, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior ao
início da vigência do instrumento;

c) contrato celebrado em data anterior ao início da vigência do instrumento.

Subcláusula Quarta. Nos casos de que trata a Subcláusula Terceira, somente serão aceitas as despesas
que ocorrerem durante o período de vigência do instrumento de transferência voluntária e a liberação
dos recursos está condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo licitatório pelo
CONCEDENTE.

Subcláusula Quinta.  Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade
pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e de seu regulamento, na forma eletrônica, exceto nos
casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência
discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse.

Subcláusula Sexta. Na contratação de bens e serviços com recursos do presente Convênio, o
CONVENENTE deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos ar�gos 2º a 6º da
Instrução Norma�va SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.

Subcláusula Sé�ma. As atas e as informações sobre os par�cipantes e respec�vas propostas decorrentes
das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser
registradas na Plataforma +Brasil.

Subcláusula Oitava. O CONCEDENTE deverá verificar os procedimentos licitatórios realizados pelo
CONVENENTE, atendo-se à documentação no que tange aos seguintes aspectos:

I - contemporaneidade do certame ou subsunção a uma das hipóteses do ar�go 50-A da Portaria
Interministerial nº 424, de 2016;

II - compa�bilidade dos preços do licitante vencedor com os preços de referência;

III - enquadramento do objeto conveniado com o efe�vamente licitado, e

IV - fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONVENENTE ou registro na
Plataforma +Brasil que a subs�tua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao
procedimento licitatório.

Subcláusula Nona. Compete ao CONVENENTE:
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I - realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de serviços, o
processo licitatório nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas per�nentes à matéria,
assegurando a correção dos procedimentos legais, além da disponibilização da contrapar�da, quando for
o caso;

II - registrar na Plataforma +Brasil o extrato do edital de licitação, o preço es�mado pela Administração
Pública para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu
respec�vo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do Contrato Administra�vo de
Execução ou Fornecimento – CTEF e seus respec�vos adi�vos;

III - prever no edital de licitação e no Contrato Administra�vo de Execução ou Fornecimento – CTEF que a
responsabilidade pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa
contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado;

IV - exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o Contrato Administra�vo de Execução ou
Fornecimento – CTEF, nos termos do art. 7º, inciso IX e §§ 4º a 6º da Portaria Interministerial nº 424, de
2016;

V - inserir cláusula, nos contratos celebrados à conta dos recursos deste Convênio, que obrigue o
contratado a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle
interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros contábeis e locais de execução,
referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a ins�tuição financeira oficial não controlada
pela União faça a gestão da conta bancária específica do Convênio.

Subcláusula Décima. É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais transferidos mediante o
presente Convênio, a par�cipação em licitação ou a contratação de empresas que constem:

I - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União;

II - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou

III - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administra�va e Inelegibilidade,
supervisionado pelo Conselho Nacional de Jus�ça.

Subcláusula Décima Primeira. O CONVENENTE deve consultar a situação do fornecedor selecionado no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao Portal da
Transparência na internet, antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega do bem.

Subcláusula Décima Segunda. Nos casos em que a execução do objeto do Convênio, conforme previsto
no plano de trabalho, envolver parceria do CONVENENTE com en�dade(s) privada(s) sem finalidade
lucra�va, deverá ser observado o disposto na legislação específica que rege a parceria.

Subcláusula Décima Terceira. Nos casos em que empresa pública, sociedade de economia mista ou suas
subsidiárias figurem como convenente ou unidade executora, deverão ser observadas as disposições da
Lei nº 13.303, de 2016, quando da contratação de terceiros.

Subcláusula Décima Quarta. No caso de termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de
cooperação com Organizações da Sociedade Civil (OSC), deverão ser observadas a Lei nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, e as normas estaduais, distritais ou municipais aplicáveis.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

Este Convênio poderá ser alterado por termo adi�vo mediante proposta do CONVENENTE, devidamente
formalizada e jus�ficada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para análise e decisão, no prazo mínimo de
60 (sessenta) dias antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto aprovado.

Subcláusula Primeira. Nos eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto, deverá o
CONVENENTE demonstrar a respec�va necessidade e os bene�cios que se pretende agregar ao projeto,
cuja jus�fica�va, uma vez aprovada pela autoridade competente do CONCEDENTE, integrará o Plano de
Trabalho.
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Subcláusula Segunda. No caso de aumento de metas, a proposta deverá ser acompanhada dos
respec�vos ajustes no Plano de Trabalho, de orçamentos detalhados e de relatórios que demonstrem a
regular execução das metas, etapas e fases já pactuadas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO

Incumbe ao CONCEDENTE exercer as atribuições de monitoramento e acompanhamento da
conformidade �sica e financeira durante a execução do Convênio, além da avaliação da execução �sica e
dos resultados, na forma dos ar�gos 53 a 58 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, de forma a
garan�r a regularidade dos atos pra�cados e a plena execução do objeto, podendo assumir ou transferir a
responsabilidade pela sua execução, no caso de paralisação ou ocorrência de fato relevante, de modo a
evitar sua descon�nuidade, respondendo o CONVENENTE, em todo caso, pelos danos causados a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento.

Subcláusula Primeira. O CONCEDENTE designará e registrará na Plataforma +Brasil representante para o
acompanhamento da execução deste Convênio, que anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas
observadas, verificando:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - a compa�bilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho e os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

III - a regularidade das informações registradas pelo CONVENENTE na Plataforma +Brasil;

IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

Subcláusula Segunda. No prazo máximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente
instrumento, o CONCEDENTE deverá designar formalmente o servidor ou empregado responsável pelo
seu acompanhamento.

Subcláusula Terceira. No exercício da a�vidade de acompanhamento da execução do objeto, o
CONCEDENTE poderá:

I - valer-se do apoio técnico de terceiros;

II - delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou en�dades que se situem próximos ao
local de aplicação dos recursos, com tal finalidade;

III - reorientar ações e decidir quanto à aceitação de jus�fica�vas sobre impropriedades iden�ficadas na
execução do instrumento;

IV - solicitar diretamente à ins�tuição financeira comprovantes de movimentação da conta bancária
específica do Convênio;

V - programar visitas ao local da execução, quando iden�ficada a necessidade, observado o disposto no
art. 54, caput, inciso II e §2º, da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

VI - u�lizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na
internet, aplica�vos e outros mecanismos de tecnologia da informação; e

VII - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislação aplicável.

Subcláusula Quarta. Constatadas irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências
de ordem técnica, apuradas durante a execução do Convênio, o CONCEDENTE suspenderá a liberação de
parcelas de recursos pendentes e comunicará o CONVENENTE para sanear a situação ou prestar
informações e esclarecimentos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por igual período.

Subcláusula Quinta. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, o CONCEDENTE, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciará, decidirá e comunicará quanto à aceitação, ou não, das
jus�fica�vas apresentadas e, se for o caso, realizará a apuração do dano.
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Subcláusula Sexta. Prestadas as jus�fica�vas, o CONCEDENTE, aceitando-os, fará constar nos autos do
processo as jus�fica�vas prestadas.

Subcláusula Sé�ma. Caso as jus�fica�vas não sejam acatadas, o CONCEDENTE abrirá prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para o CONVENENTE regularizar a pendência e, havendo dano ao erário, deverá
adotar as medidas necessárias ao respec�vo ressarcimento.

Subcláusula Oitava. A u�lização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento
ensejará obrigação do CONVENENTE devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a
quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o úl�mo dia do mês anterior
ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efe�vação da
devolução dos recursos à conta única do Tesouro.

Subcláusula Nona. A permanência da irregularidade após o prazo estabelecido na Subcláusula Sé�ma
ensejará o registro de inadimplência na Plataforma +Brasil e, no caso de dano ao erário, a imediata
instauração de Tomada de Contas Especial ou, na hipótese de aplicação do ar�go 6º da Instrução
Norma�va TCU 71, de 2012, a adoção de outras medidas administra�vas ao alcance da autoridade
administra�va ou ainda requerer ao órgão jurídico per�nente as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso,
sem prejuízo da inscrição do CONVENENTE no Cadastro Informa�vo dos Créditos não quitados de órgãos
e en�dades federais (CADIN), nos termos da Lei nº 10.522, de 2002.

Subcláusula Décima. As comunicações elencadas nas Subcláusulas Quarta, Quinta e Sé�ma serão
realizadas por meio de correspondência com aviso de recebimento - AR, devendo a no�ficação ser
registrada na Plataforma +Brasil, enviando cópia, em todos os casos, para a Secretaria da Fazenda ou
secretaria similar e para o Poder Legisla�vo rela�vos ao CONVENENTE.

Subcláusula Décima Primeira. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou
obstáculo à atuação do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Execu�vo
Federal, no desempenho de suas funções ins�tucionais rela�vas ao acompanhamento e fiscalização dos
recursos federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização administra�va, civil e penal.

Subcláusula Décima Segunda. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são
responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que pra�carem no acompanhamento e fiscalização da
execução deste instrumento, não cabendo a responsabilização do CONCEDENTE por inconformidades ou
irregularidades pra�cadas pelo CONVENENTE, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão
de responsabilidade atribuída ao CONCEDENTE. O CONVENENTE responde pelos danos causados a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Convênio.

Subcláusula Décima Terceira. O CONCEDENTE comunicará aos órgãos de controle qualquer
irregularidade da qual tenha tomado conhecimento e, havendo fundada suspeita da prá�ca de crime ou
de ato de improbidade administra�va, cien�ficará a Advocacia-Geral da União e os Ministérios Públicos
Federal e Estadual, nos termos dos ar�gos 7º, §3º e 58 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

Incumbe ao CONVENENTE exercer a atribuição de fiscalização, a qual consiste na a�vidade administra�va,
prevista nas legislações específicas de licitação e contratos, que deve ser realizada de modo sistemá�co
pelo convenente e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições
contratuais, técnicas e administra�vas em todos os seus aspectos.

Subcláusula Única. O CONVENENTE designará e registrará na Plataforma +Brasil representante para o
acompanhamento da execução deste Convênio, o qual anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas
observadas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
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O órgão ou en�dade que receber recursos por meio deste Convênio estará sujeito a prestar contas da sua
boa e regular aplicação, na forma estabelecida pelos ar�gos 59 a 64 da Portaria Interministerial nº 424,
de 2016.

Subcláusula Primeira. A prestação de contas financeira consiste no procedimento de acompanhamento
sistemá�co da conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência do presente
instrumento, devendo o registro e a verificação da conformidade financeira ser realizados durante todo o
período de execução do instrumento, conforme disposto no art. 56 da Portaria Interministerial nº 424, de
2016.

Subcláusula Segunda. A prestação de contas técnica consiste no procedimento de análise dos elementos
que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados
previstos nos instrumentos.

Subcláusula Terceira. A prestação de contas deverá ser registrada pelo CONCEDENTE na Plataforma
+Brasil, iniciando-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros do
Convênio.

Subcláusula Quarta. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 60 (sessenta)
dias, contados do término de sua vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer
primeiro, e será composta, além dos documentos e informações registrados pelo CONVENENTE na
Plataforma +Brasil, pelo seguinte:

I - relatório de cumprimento do objeto, que deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e
manifestação do gestor quanto à efe�va conclusão do objeto pactuado;

II - declaração de realização dos obje�vos a que se propunha o Convênio;

III - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

IV - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga a manter os documentos
relacionados ao Convênio, nos termos do §3º do art. 4º da Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

Subcláusula Quinta. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido neste
instrumento, o CONCEDENTE estabelecerá o prazo adicional máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para
sua apresentação.

Subcláusula Sexta. Se, ao término do prazo estabelecido na Subcláusula Quinta, o CONVENENTE não
apresentar a prestação de contas na Plataforma +Brasil nem devolver os recursos, o CONCEDENTE
registrará a inadimplência na Plataforma +Brasil por omissão do dever de prestar contas e comunicará o
fato ao órgão de contabilidade analí�ca a que es�ver vinculado, para fins de instauração de Tomada de
Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário,
sob pena de responsabilização solidária.

Subcláusula Sé�ma. Caso não tenha havido qualquer execução �sica nem u�lização dos recursos do
presente Convênio, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros
de mora, sem prejuízo da res�tuição das receitas ob�das nas aplicações financeiras realizadas.

Subcláusula Oitava. O CONCEDENTE deverá registrar na Plataforma +Brasil o recebimento da prestação
de contas, cuja análise:

I - para avaliação do cumprimento do objeto, será feita no encerramento do instrumento, com base nas
informações con�das nos documentos relacionados nos incisos da Subcláusula Quarta desta Cláusula;

II - para avaliação da conformidade financeira, será feita durante o período de vigência do instrumento,
devendo constar do parecer final de análise da prestação de contas somente impropriedades ou
irregularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo.

Subcláusula Nona. A análise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução �sica do
objeto, conterá os apontamentos rela�vos à execução financeira não sanados durante o período de
vigência do Convênio.

Subcláusula Décima. Obje�vando a complementação dos elementos necessários à análise da prestação
de contas dos instrumentos, poderão ser u�lizados subsidiariamente pelo CONCEDENTE os relatórios,
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bole�ns de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de
Contas, durante as a�vidades regulares de suas funções.

Subcláusula Décima Primeira. Antes da tomada da decisão final de que trata a Subcláusula Décima
Quinta, caso constatada irregularidade na prestação de contas ou na comprovação de resultados, o
CONCEDENTE no�ficará o CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias (art. 10, §9º, do Decreto nº 6.170, de 2007, c/c art. 59, §9º, da Portaria Interministerial nº 424, de
2016).

Subcláusula Décima Segunda. A no�ficação prévia, prevista na Subcláusula Décima Primeira, será feita
por meio de correspondência com aviso de recebimento - AR, com cópia para a Secretaria da Fazenda ou
secretaria similar e para o Poder Legisla�vo rela�vos ao CONVENENTE, devendo a no�ficação ser
registrada na Plataforma +Brasil.

Subcláusula Décima Terceira. O registro da inadimplência na Plataforma +Brasil só será efe�vado após a
concessão do prazo da no�ficação prévia, caso o CONVENENTE não comprove o saneamento das
irregularidades apontadas.  

Subcláusula Décima Quarta. O CONCEDENTE terá o prazo de um ano, prorrogável por igual período
mediante jus�fica�va, contado da data do recebimento, para analisar conclusivamente a prestação de
contas, com fundamento no parecer técnico expedido pelas áreas competentes. O eventual ato de
aprovação da prestação de contas deverá ser registrado na Plataforma +Brasil, cabendo ao CONCEDENTE
prestar declaração expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos �veram
boa e regular aplicação.

Subcláusula Décima Quinta. A análise da prestação de contas pelo CONCEDENTE poderá resultar em:

I - aprovação;

II - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de
que não resulte dano ao Erário; ou

III - rejeição, com a determinação da imediata instauração de Tomada de Contas Especial, caso sejam
exauridas as providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, nos termos da
Subcláusula Décima Sé�ma.

Subcláusula Décima Sexta. Quando for o caso de rejeição da prestação de contas em que o valor do dano
ao erário seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o CONCEDENTE poderá, mediante jus�fica�va e
registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a prestação de contas com ressalva.

Subcláusula Décima Sé�ma. Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as
providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente
do CONCEDENTE, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato na Plataforma +Brasil e
adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, observando os ar�gos
70 a 72 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, com posterior encaminhamento do processo à
unidade setorial de contabilidade a que es�ver jurisdicionado para os devidos registros de sua
competência.

Subcláusula Décima Oitava. Na hipótese de aplicação do ar�go 6º da Instrução Norma�va TCU 71, de
2012, a autoridade administra�va adotará medidas administra�vas ao seu alcance ou requerer ao órgão
jurídico per�nente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento
do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso.

Subcláusula Décima Nona. Findo o prazo de que trata a Subcláusula Décima Quarta desta cláusula,
considerada eventual prorrogação, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pelo
CONCEDENTE poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou en�dade pública referente ao
exercício em que ocorreu o fato.

Subcláusula Vigésima. Caberá ao prefeito ou governador sucessor da CONVENENTE prestar contas dos
recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores, sem prejuízo, se presentes os
requisitos para tal, da eventual responsabilização destes úl�mos.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da ex�nção deste Convênio, o
CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de Tomada
de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou en�dade
concedente, obriga-se a recolher à CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL, no Banco do Brasil S.A., em
favor da União, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, disponível no site
h�ps://www.gov.br/tesouronacional/pt-br, informando a Unidade Gestora 200143 (SENAJUS) e Gestão
00001:

I - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das receitas ob�das
nas aplicações financeiras realizadas e não u�lizadas no objeto pactuado, ainda que não tenha havido
aplicação, informando o número e a data do Convênio;

II - o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, na
forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, a par�r da data de recebimento,
nos seguintes casos:

a) quando não for executado o objeto do Convênio, excetuada a hipótese prevista no art. 59, § 2º, da
Portaria Interministerial nº 424, de 2016, em que não haverá incidência de juros de mora, sem prejuízo
da res�tuição das receitas ob�das nas aplicações financeiras realizadas;

b) quando não for apresentada a prestação de contas no prazo fixado neste instrumento; e

c) quando os recursos forem u�lizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio.

III - o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados,
atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.

Subcláusula Primeira. A devolução prevista nesta Cláusula será realizada com observância da
proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE e os da contrapar�da do CONVENENTE,
independentemente da época em que foram aportados pelos par�cipes.

Subcláusula Segunda. A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de
Contas Especial ou, na hipótese de aplicação do ar�go 6º da Instrução Norma�va TCU 71, de 2012, a
adoção de outras medidas administra�vas ao alcance da autoridade administra�va ou ainda requerer ao
órgão jurídico per�nente as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do
ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso, sem prejuízo da inscrição do
CONVENENTE no Cadastro Informa�vo dos Créditos não quitados de órgãos e en�dades federais (CADIN),
nos termos da Lei nº 10.522, de 2002.

Subcláusula Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput, o CONCEDENTE deverá
solicitar à ins�tuição financeira albergante da conta corrente específica da transferência a devolução
imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica
do instrumento.

Subcláusula Quarta. Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não execução do
objeto pactuado ou devido a ex�nção ou rescisão do instrumento, é obrigatória a divulgação em sí�o
eletrônico ins�tucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das informações referentes aos valores
devolvidos e dos mo�vos que deram causa à referida devolução.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no âmbito deste Convênio serão de propriedade do
CONVENENTE, observadas as disposições do Decreto nº 6.170, de 2007 e da Portaria Interministerial nº
424, de 2016.

Subcláusula Primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes
adquiridos com recursos dos instrumentos necessários à consecução do objeto, mas que não se
incorporam a este.
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Subcláusula Segunda. O CONVENENTE deverá contabilizar e proceder à guarda dos bens remanescentes,
bem como encaminhar manifestação ao CONCEDENTE com o compromisso de u�lizá-los para assegurar a
con�nuidade do programa governamental, devendo nesse documento estar claras as regras e diretrizes
de u�lização dos bens.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os par�cipes responsáveis somente pelas obrigações e
auferindo as vantagens do tempo em que par�ciparam voluntariamente da avença;

II - rescindido, independente de prévia no�ficação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipóteses:

a) u�lização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas
Especial, observado o disposto nos ar�gos 71 e 72 da Portaria Interministerial nº 424, de 2016;

e) inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela,
salvo as hipóteses em que houve mo�vada prorrogação deste prazo, conforme autorização excepcional
trazida pela Portaria Interministerial nº 424, de 2016.

f) inexistência de comprovação de retomada da execução, após findo o prazo previsto na Cláusula Oitava,
Subcláusula Décima Quinta deste instrumento, situação em que incumbirá ao concedente:

1. solicitar junto à ins�tuição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos
recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União; e

2. analisar a prestação de contas, em atenção ao disposto na cláusula Décima Quarta deste instrumento.

Subcláusula Primeira. A rescisão do Convênio, quando resulte dano ao erário, enseja a instauração de
Tomada de Contas Especial, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem
prejuízo, no úl�mo caso, da con�nuidade da apuração, por medidas administra�vas próprias, quando
iden�ficadas outras irregularidades decorrentes do ato pra�cado.

Subcláusula Segunda. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da denúncia ou rescisão do instrumento, o
concedente providenciará o cancelamento dos saldos de empenho.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à publicação do respec�vo extrato no Diário Oficial da
União, a qual deverá ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da
respec�va assinatura.

Subcláusula Primeira. Será dada publicidade em sí�o eletrônico específico denominado Portal dos
Convênios aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da
execução e a prestação de contas do presente instrumento.

Subcláusula Segunda. O CONCEDENTE no�ficará a celebração deste Convênio à Câmara Municipal,
Assembleia Legisla�va ou Câmara Legisla�va, conforme o caso, no prazo de 10 (dez) dias contados da
assinatura, bem como da liberação dos recursos financeiros correspondentes, no prazo de 2 (dois) dias
úteis contados da data da liberação, facultando-se a comunicação por meio eletrônico.

Subcláusula Terceira. O CONVENENTE obriga-se a:

I - caso seja município ou o Distrito Federal, a no�ficar os par�dos polí�cos, os sindicatos de
trabalhadores e as en�dades empresariais, com sede no município, quando da liberação de recursos

Anexo TERMO DE CONVÊNIO (0227598)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 25



06/01/2021 SEI/MJ - 13341282 - Convênio

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15405466&infra_sis… 18/19

rela�vos ao presente Convênio, no prazo de até dois dias úteis, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de
1997, facultada a no�ficação por meio eletrônico;

II - cien�ficar da celebração deste Convênio o conselho local ou instância de controle social da área
vinculada ao programa de governo que originou a transferência de recursos, quando houver;

III - disponibilizar, em seu sí�o eletrônico na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil
visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores
e as datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas
para a execução do objeto pactuado, ou inserir link em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso
direto ao Portal de Convênios.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

Acordam os par�cipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - todas as comunicações rela�vas a este Convênio serão consideradas como regularmente efetuadas
quando realizadas por intermédio da Plataforma +Brasil, exceto quando a legislação regente �ver
estabelecido forma especial;

II - as mensagens e documentos resultantes de eventual transmissão via fac-símile, não poderão
cons�tuir-se em peças de processo e os respec�vos originais deverão ser encaminhados no prazo de 05
(cinco) dias;

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos par�cipes, bem como quaisquer ocorrências
que possam ter implicações neste Convênio, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios
circunstanciados; e

IV - as exigências que não puderem ser cumpridas por meio da Plataforma +Brasil deverão ser supridas
através da regular instrução processual.

Subcláusula Única. De acordo com o Art. 3°, inciso IV da Portaria Interministerial nº 424, de 2016, fica
estabelecido o Nível IV para efeitos de celebração, acompanhamento da execução e prestação de contas.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

Os par�cipes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, à
tenta�va de conciliação perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF),
da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida
Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso III, do Anexo I ao Decreto nº 7.392,
de 13 de dezembro de 2010. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões
decorrentes deste Convênio, o foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, por força do
inciso I do art. 109 da Cons�tuição Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os par�cipes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos par�cipes, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

 

Brasília-DF,  na da data da assinatura.

Pelo CONCEDENTE:

 

CLAUDIO DE CASTRO PANOEIRO
Secretário Nacional de Jus�ça

Pelo CONVENENTE:
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NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procurador Geral de Jus�ça

 
 
TESTEMUNHA 1: Assinado eletronicamente.
TESTEMUNHA 2: Assinado eletronicamente.

 

Documento assinado eletronicamente por Claudio de Castro Panoeiro, Secretário(a) Nacional de
Jus�ça, em 01/12/2020, às 18:59, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por NORMA ANGELICA REIS CARDOSO CAVALCANTI, Usuário
Externo, em 16/12/2020, às 16:12, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Ewandjôecy Francisco de Araújo, Testemunha, em
23/12/2020, às 18:23, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Sandra Machado da Silva, Testemunha, em 24/12/2020,
às 10:19, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 13341282 e o código CRC 427004EE  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

 
Referência: Processo nº 08015.000081/2020-42 SEI nº 13341282
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LICITAÇÃO – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

DECLARAÇÃO 

 
Declaro, para os devidos fins, nos termos dos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e dos artigos 11, VII, e 
73, II, da Lei Estadual/BA nº 9.433/2005, que a despesa com a licitação em curso tem adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 
 
Indico os seguintes servidores para exercerem, respectivamente, as atribuições de fiscal e suplente da contratação: 
 
 NOME COMPLETO MATRÍCULA 

FISCAL ALTAMIR ALVES DOS SANTOS 352085 

SUPLENTE LEDIMAR FERREIRA DE OLIVA 353752 

 
 
Encaminha-se o presente procedimento à Superintendência de Gestão Administrativa para análise e deliberação sobre 
a realização de certame licitatório. 
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Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)

Menor dos Preços Obtidos: R$ 470,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 470,00

Relatório de Cotação: Exame DNA Duo

Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:26:38Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:26:38

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário
para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: exame dna Duo

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 1 1 R$ 470,00 (un) - R$ 470,00 R$ 470,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

HomologaçãoHomologação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO NºPregão:2072021

UASG:987565

21/01/2022 R$ 470,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 470,00R$ 470,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 470,00R$ 470,00

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) exame dna Duo

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%2bzqMF2UYx8mJx9ivr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%252bzqMF2UYx8mJx9ivr 1 / 3
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Item 1: exame dna Duo

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 470,00R$ 470,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual prestação de serviços para

realização de exames laboratoriais de vínculo genético de filiação por DNA, para

beneficiar cidadãos em que o Ministério Público ou Autoridade Judiciária indicar

para processos judiciais, para fins de comprovação de

filiação/paternidade/maternidade, conforme Lei Municipal nº 3520-2008..

Descrição:Descrição: Exame dnaExame dna - Teste de Paternidade DUO- Filho (a) e suposto Pai e Mãe

CatSer:CatSer: 2054020540 - Exame dna

Data:Data: 12/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:2072021 /

UASG:987565

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/01/2022 15:05

Homologação:Homologação: 21/01/2022 08:45

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 120

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.319.200/0001-28
* VENCEDOR *

MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA R$ 470,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Teste de Paternidade DUO - Filho (a) e suposto Pai e Mãe.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia AV GETULIO VARGAS, 1920 (34) 3237-1523/ (34) 3257-6500 legalizacao@audiconcontadores.com.br

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 470,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 470,00 Menor dos Preços Obtidos:Menor dos Preços Obtidos: R$ 470,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade teste de paternidade duo- filho (a) e suposto pai e mãe

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%2bzqMF2UYx8mJx9ivr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%252bzqMF2UYx8mJx9ivr 2 / 3
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Altamir
Realce

Altamir
Realce

Altamir
Realce



LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - exame dna DuoItem 1 - exame dna Duo

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
12/01/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%2bzqMF2UYx8mJx9ivr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)

Menor dos Preços Obtidos: R$ 390,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 390,00

Relatório de Cotação: Exame DNA Trio

Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:30:05Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:30:05

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário
para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: exame dna Trio

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 1 1 R$ 390,00 (un) - R$ 390,00 R$ 390,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

HomologaçãoHomologação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO NºPregão:2072021

UASG:987565

21/01/2022 R$ 390,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 390,00R$ 390,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 390,00R$ 390,00

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) exame dna Trio

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 1 / 3

Anexo PESQUISA DE PREÇO - ARQUIVO IV (0317596)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 33



Item 1: exame dna Trio

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 390,00R$ 390,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual prestação de serviços para

realização de exames laboratoriais de vínculo genético de filiação por DNA, para

beneficiar cidadãos em que o Ministério Público ou Autoridade Judiciária indicar

para processos judiciais, para fins de comprovação de

filiação/paternidade/maternidade, conforme Lei Municipal nº 3520-2008..

Descrição:Descrição: Exame dnaExame dna - Teste de Paternidade TRIO – Mãe, Filho (a) e suposto Pai.

CatSer:CatSer: 2054020540 - Exame dna

Data:Data: 12/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:2072021 /

UASG:987565

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/01/2022 15:05

Homologação:Homologação: 21/01/2022 08:45

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.319.200/0001-28
* VENCEDOR *

MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA R$ 390,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Teste de Paternidade TRIO – Mãe, Filho (a) e suposto Pai.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia AV GETULIO VARGAS, 1920 (34) 3237-1523/ (34) 3257-6500 legalizacao@audiconcontadores.com.br

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 390,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 390,00 Menor dos Preços Obtidos:Menor dos Preços Obtidos: R$ 390,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade teste de paternidade trio – mãe, filho (a) e suposto pai.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - exame dna TrioItem 1 - exame dna Trio

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
12/01/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 3 / 3
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Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)

Menor dos Preços Obtidos: R$ 1.400,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.400,00

Relatório de Cotação: Exame DNA Post Mortem

Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:32:53Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:32:53

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário
para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: exame dna Post Mortem

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 1 1 R$ 1.400,00 (un) - R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

HomologaçãoHomologação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO NºPregão:2072021

UASG:987565

21/01/2022 R$ 1.400,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) exame dna Post...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BwK6o7OWdNLKuzYkJ565ysI 
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Item 1: exame dna Post Mortem

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual prestação de serviços para

realização de exames laboratoriais de vínculo genético de filiação por DNA, para

beneficiar cidadãos em que o Ministério Público ou Autoridade Judiciária indicar

para processos judiciais, para fins de comprovação de

filiação/paternidade/maternidade, conforme Lei Municipal nº 3520-2008..

Descrição:Descrição: Exame dnaExame dna - Espólio com Avós Paternos, Filho (a) Requerente e Mãe

CatSer:CatSer: 2054020540 - Exame dna

Data:Data: 12/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:2072021 /

UASG:987565

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/01/2022 15:05

Homologação:Homologação: 21/01/2022 08:45

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.319.200/0001-28
* VENCEDOR *

MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA R$ 1.400,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Espólio com Avós Paternos, Filho (a) Requerente e Mãe.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia AV GETULIO VARGAS, 1920 (34) 3237-1523/ (34) 3257-6500 legalizacao@audiconcontadores.com.br

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.400,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 1.400,00 Menor dos Preços Obtidos:Menor dos Preços Obtidos: R$ 1.400,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade espólio com avós paternos, filho (a) requerente e mãe

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - exame dna Post MortemItem 1 - exame dna Post Mortem

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
12/01/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
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Versão – agosto/2021 

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS 

OPÇÃO 2 – DISPUTA POR LOTES: 
 

ITEM DA 
LICITAÇÃO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Quantitativo 
total a ser 

licitado 
(por item) 

Valor total 
máximo 

estimado para a 
licitação 

(por item) 

Requisito de 
participação 

Indicação da empresa com valor mais 
próximo (ou igual) ao referencial estabelecido 

para cada item 

PREÇOS DE REFERÊNCIA 

Metodologia de 
cálculo 

Valor unitário 
máximo 

estimado para 
a licitação 
(por item) 

1 2 3  

Banco de Preços  
Prefeitura 

Municipal de 
Francisco 

Beltrão/PR 
PE nº 2072021 

Associação de 
Pais e Amigos 

dos Excepcionais 
de Salvador - 

APAE 

Biocroma Clínica 
de Exames de 

Dna Ltda    
 

 Nº do 
preço de 

referência 
NOME e CNPJ da empresa 

R$ R$ R$  R$ R$ 
LOTE ÚNICO 

1 470,00 890,00 300,00  Menor Preço 300,00 27 8.100,00 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

3 
Biocroma Clínica de Exames de 

Dna Ltda    
CNPJ n° 09.001.104/0001-95 

2 390,00 690,00 260,00  Menor Preço 260,00 541 140.660,00 3 
Biocroma Clínica De Exames De 

Dna Ltda    
CNPJ n° 09.001.104/0001-95 

3 1.400,00 1.200,00 900,00  Menor Preço 900,00 55 49.500,00 3 
Biocroma Clínica De Exames De 

Dna Ltda    
CNPJ n° 09.001.104/0001-95 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA O LOTE ÚNICO R$ 198.260,00 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os lotes)  R$198.260,00 

OBSERVAÇÕES SOBRE O CÁLCULO DOS PREÇOS REFERENCIAIS: Menor Preço na pesquisa, por ser mais vantajoso que a Média e a Mediana 

1) PREÇOS DESCARTADOS (POR ITEM – SE HOUVER): 

2) OUTRAS REGRAS/OBSERVAÇÕES (SE HOUVER): 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE DOCUMENTO: ALTAMIR ALVES DOS SANTOS 
MATRÍCULA: 352085 
UNIDADE ADMINISTRATIVA: CAOCIFE  
DATA: 15/03/2022 
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Ministério Público do Estado da Bahia 

Consolidação das Pesquisas de Preços 

 

 

Salvador, 24 de março de 2022 

 

CONVÊNIO: 902186/2020/CGPGC/GAB-Senajus/SENAJUS - PLATAFORMA +BRASIL 

META 1: PATERNIDADE RESPONSÁVEL 

VALOR: R$ 181.800,00 

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços 

especializados (análise por DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in 

vivo” e “post-mortem”), atendendo às demandas do Projeto Paternidade Responsável, 

do Ministério Público do Estado da Bahia. 

 

 Em atendimento à IN nº 73/2020, encaminha-se a consolidação dos dados da 
pesquisa de preços feitas por este Centro de Apoio Operacional às Promotorias de 
Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais – CAOCIFE, órgão da atividade funcional do 
Ministério Público do Estado da Bahia. 
 

Requisições a que se aplicam  

• Foi realizado uma pesquisa no Painel de Preços 

• Foram realizados três contatos diretos com fornecedores 
 

Identificação do Agente Responsável pela cotação (Art. 3º, inciso I, IN 73/2020)  

• Altamir Alves dos Santos, Assistente Técnico, Mat. MPBA 352.085, e-mail: 
altamir@mpba.mp.br; 

• Angela Ribeiro Almeida, Assessora Técnica - CMP 4 (Assistente Social), Mat. MPBA 
351.823, e-mail: angelara@mpba.mp.br; 

• Paulo Henrique Novais Mota, Assistente Técnico, Mat. MPBA 354.021, e-mail: 
paulo.mota@mpba.mp.br. 

 
Caracterização das fontes consultadas (Art. 3º, inciso II, e Art. 5º, IN 73/2020)  

• Painel de preços 

• Fornecedores diretos 
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Obs.: Encaminhamos em anexo os resultados das pesquisas realizadas de forma direta 
com os fornecedores e no site www.bancodeprecos.com.br. 
 

 

Justificativa para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores 

inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados (Art. 3º, inciso V, e Art. 6º, § 2º, IN 

73/2020)  

A metodologia utilizada para o cálculo dos preços referenciais foi a de Menor 
Preço na pesquisa, por ser mais vantajoso que a Média e a Mediana. 
 
 

Listagem dos fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas (Art. 5º, § 2º, 

inciso III, IN 73/2020)  

Todos os fornecedores consultados enviaram suas propostas por e-mail. 
 
 

Caso não tenha sido identificado nenhum preço no Painel de Preços ou contratações similares 

de outros entes públicos, justifica-se (Art. 5º, § 1º, IN 73/2020)  

Não se aplica, pois também utilizamos da pesquisa do painel de preços. 

 

 

Itens em que não foi possível a pesquisa de ao menos 03 (três) preços, justifica-se (Art. 6º, § 

4º, IN 73/2020)  

 Não se aplica. 

 

 

 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e 

Eleitorais – CAOCIFE 
(71) 3321-2882 / 3322-0243 / 3103-6536 

e-mail: paternidade.responsavel@mpba.mp.br / caocife@mpba.mp.br 
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Anexo: Tabela final das fontes pesquisadas e valores 

Fornecedor CNPJ Item / Quantidade 
Valor 

unitário 
Valor total 

Data da 
pesquisa 

Fonte da pesquisa 

BIOCROMA Clínica De 
Exames de DNA Ltda 

09.001.104/0001-95 

Exame TRIO (541) R$ 260,00 R$ 140.660,00 

09/03/2022 Pesquisa direta 
Exame DUO (27) R$ 300,00 R$ 8.100,00 

Exame Post Mortem (55) R$ 900,00 R$ 49.500,00 

Valor total R$ 198.260,00 

Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Salvador - APAE 

15.233.505/0001-73 

Exame TRIO (541) R$ 690,00 R$ 373.290,00 

23/03/2022 Pesquisa direta 
Exame DUO (27) R$ 890,00 R$ 24.030,00 

Exame Post Mortem (55) R$ 1.200,00 R$ 66.000,00 

Valor total R$ 463.320,00 

MEDGEN Tecnologia 
Avançada em DNA Ltda 

11.319.200/0001-28 

Exame TRIO (541) R$ 390,00 R$ 210.990,00 

15/03/2022 bancodeprecos.com.br 
Exame DUO (27) R$ 470,00 R$ 12.690,00 

Exame Post Mortem (55) R$ 1.400,00 R$ 77.000,00 

Valor total R$ 300.680,00 
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Avenida C-4 nº 488 – Jardim América Goiânia – GO – CEP: 74265-040 – Telefones: (62) 3092-1161 / (62) 3945-8162 

                                                           

Orçamento 

Ao 
Ministério Público do Estado da Bahia 
Sra. Ângela Almeida 
Assistente social da CAOCIFE 
 
 
 

O BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ n° 09.001.104/0001-95, Inscrição Municipal 

2382814, sediada na AV. C-4, nº 488, Bairro Jardim América, Goiânia – GO, CEP 74.265.040, telefone (62) 

3092-1161, email biocroma.gerencia@hotmail.com, vem apresentar o presente orçamento para de exames 

de investigação de vínculo genético através da análise do DNA. O valores abaixo já estão inclusos todos os 

custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas, disponibilidade de envio de kits para coleta de 

material biológico para as Comarcas do interior do Estado da Bahia e demais custos incidentes. 

Item Descrição Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 
Teste na modalidade TRIO: 
realizado através de mãe, filho(a) e 
suposto pai. 

541 R$ 260,00 R$ 140.660,00 

02 
Teste na modalidade DUO: realizado 
Suposta mãe e filho(a) ou suposto 
pai e filho(a). 

27 R$ 300,00 R$ 8.100,00 

03 

Teste na modalidade Post Mortem: 
realizado através de parentes de 1º 
grau do suposto pai falecido, filho(a) 
e sua genitora 

55 R$ 900,00 R$ 49.500,00 

Valor total 623 R$ 198.260,00 

 
Valor total do orçamento para realização de exames de DNA é de R$ 198.260,00 (Cento e Noventa 

e Oito Mil e Duzentos e Sessenta Reais). 
Salientamos que concordamos em manter o valor desse orçamento por 90 dias. 

 
 

Goiânia, 09 de março de 2022. 
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Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)

Menor dos Preços Obtidos: R$ 470,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 470,00

Relatório de Cotação: Exame DNA Duo

Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:26:38Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:26:38

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário
para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: exame dna Duo

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 1 1 R$ 470,00 (un) - R$ 470,00 R$ 470,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

HomologaçãoHomologação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO NºPregão:2072021

UASG:987565

21/01/2022 R$ 470,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 470,00R$ 470,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 470,00R$ 470,00

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) exame dna Duo

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%2bzqMF2UYx8mJx9ivr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%252bzqMF2UYx8mJx9ivr 1 / 3
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Item 1: exame dna Duo

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 470,00R$ 470,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual prestação de serviços para

realização de exames laboratoriais de vínculo genético de filiação por DNA, para

beneficiar cidadãos em que o Ministério Público ou Autoridade Judiciária indicar

para processos judiciais, para fins de comprovação de

filiação/paternidade/maternidade, conforme Lei Municipal nº 3520-2008..

Descrição:Descrição: Exame dnaExame dna - Teste de Paternidade DUO- Filho (a) e suposto Pai e Mãe

CatSer:CatSer: 2054020540 - Exame dna

Data:Data: 12/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:2072021 /

UASG:987565

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/01/2022 15:05

Homologação:Homologação: 21/01/2022 08:45

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 120

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.319.200/0001-28
* VENCEDOR *

MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA R$ 470,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Teste de Paternidade DUO - Filho (a) e suposto Pai e Mãe.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia AV GETULIO VARGAS, 1920 (34) 3237-1523/ (34) 3257-6500 legalizacao@audiconcontadores.com.br

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 470,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 470,00 Menor dos Preços Obtidos:Menor dos Preços Obtidos: R$ 470,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade teste de paternidade duo- filho (a) e suposto pai e mãe

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%2bzqMF2UYx8mJx9ivr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%252bzqMF2UYx8mJx9ivr 2 / 3
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Altamir
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Realce



LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - exame dna DuoItem 1 - exame dna Duo

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
12/01/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:27:57 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%2bzqMF2UYx8mJx9ivr 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BzgyYU%252bzqMF2UYx8mJx9ivr 3 / 3
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Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)

Menor dos Preços Obtidos: R$ 390,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 390,00

Relatório de Cotação: Exame DNA Trio

Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:30:05Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:30:05

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário
para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: exame dna Trio

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 1 1 R$ 390,00 (un) - R$ 390,00 R$ 390,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

HomologaçãoHomologação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO NºPregão:2072021

UASG:987565

21/01/2022 R$ 390,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 390,00R$ 390,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 390,00R$ 390,00

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) exame dna Trio

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 1 / 3
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Item 1: exame dna Trio

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 390,00R$ 390,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual prestação de serviços para

realização de exames laboratoriais de vínculo genético de filiação por DNA, para

beneficiar cidadãos em que o Ministério Público ou Autoridade Judiciária indicar

para processos judiciais, para fins de comprovação de

filiação/paternidade/maternidade, conforme Lei Municipal nº 3520-2008..

Descrição:Descrição: Exame dnaExame dna - Teste de Paternidade TRIO – Mãe, Filho (a) e suposto Pai.

CatSer:CatSer: 2054020540 - Exame dna

Data:Data: 12/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:2072021 /

UASG:987565

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/01/2022 15:05

Homologação:Homologação: 21/01/2022 08:45

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.319.200/0001-28
* VENCEDOR *

MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA R$ 390,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Teste de Paternidade TRIO – Mãe, Filho (a) e suposto Pai.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia AV GETULIO VARGAS, 1920 (34) 3237-1523/ (34) 3257-6500 legalizacao@audiconcontadores.com.br

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 390,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 390,00 Menor dos Preços Obtidos:Menor dos Preços Obtidos: R$ 390,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade teste de paternidade trio – mãe, filho (a) e suposto pai.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 2 / 3
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - exame dna TrioItem 1 - exame dna Trio

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
12/01/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:30:49 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BxycKgrvtteBj2IHnno3IrI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52  (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)

Menor dos Preços Obtidos: R$ 1.400,00Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.400,00

Relatório de Cotação: Exame DNA Post Mortem

Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:32:53Pesquisa realizada em 15/03/2022 11:32:53

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário
para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: exame dna Post Mortem

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 1 1 R$ 1.400,00 (un) - R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

HomologaçãoHomologação
PreçoPreço

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO NºPregão:2072021

UASG:987565

21/01/2022 R$ 1.400,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) exame dna Post...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BwK6o7OWdNLKuzYkJ565ysI 
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Item 1: exame dna Post Mortem

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas FinaisPreço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual prestação de serviços para

realização de exames laboratoriais de vínculo genético de filiação por DNA, para

beneficiar cidadãos em que o Ministério Público ou Autoridade Judiciária indicar

para processos judiciais, para fins de comprovação de

filiação/paternidade/maternidade, conforme Lei Municipal nº 3520-2008..

Descrição:Descrição: Exame dnaExame dna - Espólio com Avós Paternos, Filho (a) Requerente e Mãe

CatSer:CatSer: 2054020540 - Exame dna

Data:Data: 12/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:2072021 /

UASG:987565

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/01/2022 15:05

Homologação:Homologação: 21/01/2022 08:45

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.319.200/0001-28
* VENCEDOR *

MEDGEN TECNOLOGIA AVANCADA EM DNA LTDA R$ 1.400,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Espólio com Avós Paternos, Filho (a) Requerente e Mãe.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia AV GETULIO VARGAS, 1920 (34) 3237-1523/ (34) 3257-6500 legalizacao@audiconcontadores.com.br

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.400,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 1.400,00 Menor dos Preços Obtidos:Menor dos Preços Obtidos: R$ 1.400,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade espólio com avós paternos, filho (a) requerente e mãe

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BwK6o7OWdNLKuzYkJ565ysI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BwK6o7OWdNLKuzYkJ565ysI 2 / 3
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - exame dna Post MortemItem 1 - exame dna Post Mortem

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
12/01/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas FinaisMediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Relatório gerado no dia 15/03/2022 11:33:52 (IP: 2804:d47:7d3f:0:500c:8f0b:1b4f:365c)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%2fPfBIaezHVcWDp7BwK6o7OWdNLKuzYkJ565ysI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMwYQ4b%252fPfBIaezHVcWDp7BwK6o7OWdNLKuzYkJ565ysI 3 / 3
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Versão – agosto/2021 

LICITAÇÃO – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

DECLARAÇÃO – EXECUTOR(A) ORÇAMENTÁRIO(A) 
 

Declaro, para os devidos fins, nos termos do artigo 11, III e IV, e do artigo 73, I, ambos da Lei Estadual/BA nº 
9.433/2005, que existem recursos orçamentários e financeiros disponíveis para dar suporte à despesa com a 
contratação em curso, bem como informo a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício financeiro e 
nos dois subsequentes, conforme dados abaixo discriminados: 

 
I. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)  
 

DOTAÇÃO 
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA/ 
GESTORA 

AÇÃO (P/A/OE) REGIÃO DESTINAÇÃO DE 
RECURSOS 

ELEMENTO DA 
DESPESA 

1 40101 / 0005 4075 9900 100 339039 
2 40101 / 0005 4075 9900 5.300 339039 

 
 
 
II. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO 
 
 
1) VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 198.260,00 (cento e noventa e oito mil, duzentos e 
sessenta reais) 
 
 
2) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NO EXERCÍCIO VIGENTE (2022): 
 

DOTAÇÃO ELEMENTO DA 
DESPESA 

SALDO DE DOTAÇÃO 
(R$) 

PREVISÃO DE GASTO COM 
A CONTRATAÇÃO NO ANO 

(R$) 

IMPACTO 
ORÇAMENTÁRIO* 

1 339039 R$ 180.000,00 R$ 73.000,00 40,55% 

2 339039 R$ 18.260,00 R$ 18.260,00 100,00% 

* Percentual da despesa sobre o saldo orçamentário 
 
 
3) IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO NOS EXERCÍCIOS SUBSEQUENTES – Escolher uma opção: 
 

(  )   A) A despesa será realizada integralmente neste exercício, não havendo impacto orçamentário-financeiro em 
qualquer dos exercícios orçamentários-financeiros seguintes. 

 
( X )    B) O impacto orçamentário-financeiro estimado para os dois próximos exercícios será de: 

 
EXERCÍCIO (ANO) IMPACTO (R$) 

2023 R$ 107.000,00 
2024 R$ 0,00 

 
 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: ALTAMIR ALVES DOS SANTOS 

MATRÍCULA: 352085 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: CAOCIFE 

DATA: 08/04/2022 
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Estudo Técnico-preliminar da meta – Exames de DNA: 
 

 
1- Introdução: 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados (análise por DNA 
para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”), 
atendendo às demandas do Projeto Paternidade Responsável na capital baiana, onde a 
coleta deverá ser realizada nos postos da Contratada na capital e também, através da 
liberação dos kits para coleta do material genético nas Promotorias de Justiça do 
interior, através de profissional da Secretaria de Saúde de cada município, sob a 
responsabilidade do Promotor de Justiça das Comarcas do interior. 
 
 
2-  Descrição da necessidade: 
 
Justifica-se a contratação de uma empresa para realização de exames de DNA, a 
destinação de recursos oriundos do Convênio nº 902186/2020 com o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, Meta 1. O objetivo é dar suporte aos atendimentos do 
Projeto Paternidade Responsável, com a realização de exames de DNA, sem ônus 
para a população baiana carente, a fim de alcançarmos o maior número de 
reconhecimentos de paternidade possível, sem o ajuizamento de ação. A contratação 
dar-se-á por lote único, pelo fato de tratar-se de apenas um tipo de serviço (realização 
de Exames de DNA), onde a Contratada deverá ser responsável pela realização e 
laudos dos exames Trio, Duo e Post Mortem, atendendo, desta forma, às exigências 
pertinentes à investigação de paternidade tratadas em audiência realizada pelos 
Membros do Ministério Público.  
 
 
 
3- Requisitos da Contratação: 
 
A Contratada deverá apresentar Certificado de Responsabilidade Técnica do 
Profissional em Biologia e do Laboratório o ÓRGÃO/ENTIDADE EMISSOR(A): 
Conselho Regional de Biologia – CRBIO, conforme a Lei 6.674/1979 e Decreto nº 
88.438/1983. 
 
A prestação de serviços referentes à realização de exames de DNA Trio, Duo e Post 
Mortem nos postos de coleta da Capital baiana e disponibilização de kits para 
realização das coletas nas Promotorias de Justiça do interior, serão da 
responsabilidade da Contratada. No que se refere aos kits que serão encaminhados às 
Promotorias de Justiça das cidades do interior do Estado que aderiram ao Projeto 
Paternidade Responsável, a coleta será realizada pelo profissional da Secretaria de 
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Saúde do município, solicitado pelos Membros do Ministério Público, na própria sede 
de cada MP. No que diz respeito à devolução da coleta do material genético realizada 
nas Promotorias de Justiça do interior, caberá à Contratante encaminhar à sede da 
Contratada na Capital. 
 
A comprovação de que a licitante possui como responsável técnico individuo(s) que 
esteja(m) legalmente habilitado(s) para exercer responsabilidade técnica de um 
laboratório clínico humano e que possua(m) experiência comprovada em estudos de 
DNA forense; Indicação da qualificação da equipe técnica do licitante, devendo 
apresentar comprovação de nível superior com especialização em Genética Forense 
e/ou Biologia Molecular, devidamente reconhecidos pela entidade competente, 
detentores de atestado de responsabilidade técnica para a realização de testes de 
paternidade. A contratada deverá realizar o total de 541 exames de DNA Trios, 27 
exames de DNA Duos e 55 exames de DNA Post-mortem, sendo no primeiro ano, em 
2022, a previsão mínima de 200 exames Trios, 10 exames Duos e 20 exames Post-
morten; ficando o restante para o ano seguinte, em 2023: 341 Trios, 17 Duos e 35 
Post-morten. 
 
O prazo de entrega dos laudos, contendo o resultado do exame, será de até 20 (vinte) 
corridos para os casos de exames de DNA Trio e Duo, e de até 30 (trinta) dias 
corridos nas situações envolvendo suposto pai ou suposta mãe falecidos (Post 
Mortem), podendo haver, nos casos excepcionais, a possibilidade de prorrogação dos 
prazos de mais 10 (dez) dias para cada situação, desde que devidamente justificado 
pela Contratada. O termo inicial para a contagem do prazo será a partir da realização 
da coleta do material genético. A Contratada ficará responsável pela entrega dos 
resultados dos exames na sede da Contratante, no Projeto Paternidade Responsável, 
hoje situada na Av. Joana Angélica, 1.380, Palacete Ferraro, Nazaré, nesta Capital.  
 
A realização de serviços especializados de Exames de DNA para investigação de 
vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post mortem”. In vivo (TIPO DUO). 
Exame realizado através do DNA de 02 (duas) pessoas envolvidas (suposto pai e 
filho(a) / suposta mãe e filho(a)) para investigação de paternidade ou maternidade 
com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e em 
cidades do interior baiano.In vivo. (TIPO TRIO). Exame realizado através do DNA 
de 03 (três) pessoas envolvidas (suposto pai, mãe e filho(a)) para investigação de 
paternidade com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na 
Capital e em cidades do interior baiano.Post-mortem. (TIPO POST MORTEM). 
Exame realizado através do DNA com até 06 (seis) pessoas envolvidas (suposto pai e 
filho(a) / suposta mãe e filho(a)), utilizado como parâmetro genético no mínimo 02 
(dois) parentes diretos do investigado falecido, com coleta de material genético 
realizada por técnico do laboratório na Capital e fornecimento de kit de coleta de 
material orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - swab bucal) para 
atendimento das demandas nas comarcas do interior e região metropolitana.  
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4- Levantamento de Mercado: 
 
 
O BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ n° 
09.001.104/0001-95, Inscrição Municipal 2382814, sediada na AV. C-4, nº 488, 
Bairro Jardim América, Goiânia – GO, CEP 74.265.040, telefone (62) 3092-1161, 
email biocroma.gerencia@hotmail.com, vem apresentar o presente orçamento para de 
exames de investigação de vínculo genético através da análise do DNA. Os valores 
abaixo já estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, 
impostos, taxas, disponibilidade de envio de kits para coleta de material biológico 
para as Comarcas do interior do Estado da Bahia e demais custos incidentes: Teste na 
modalidade TRIO: realizado através de mãe, filho(a) e suposto pai, R$ 260,00;  Teste 
na modalidade DUO: realizado Suposta mãe e filho(a) ou suposto pai e filho(a),      
R$ 300,00 e Teste na modalidade Post Mortem: realizado através de parentes de 1º 
grau do suposto pai falecido, filho(a) e sua genitora, R$ 900,00, sendo o valor total de 
R$ 198.260,00. 
 
O Laboratório APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salvador-
Ba, CNPJ 15233505/0001-73, sediada na Rua Rio Grande do Sul, nº 545, Pituba, 
Salvador-Bahia, CEP: 41830-141, apresentou uma proposta para a realização dos 
exames de investigação de vínculo genético Trio, Duo e Post-morten, cujos valores 
são R$690,00, R$890,00 e R$1200,00, respectivamente, e os kits para coleta nas 
Promotorias de Justiça do interior, serão fornecidos. 
 
5- Viabilidade da Contratação: 
 
Estimativa preliminar do preço para a contratação dos Exames de DNA é em torno de 
R$198.260,00. Após conclusão do estudo comparativo entre os orçamentos 
apresentados, o que se mostrou mais vantajoso para a contratação refere-se ao 
Laboratório Biocroma Clínica de Exames de DNA Ltda.  
 
 
7- ANEXAR OS ORÇAMENTOS DOS LABORATÓRIOS COMO ANEXOS A 
ESTE DOCUMENTO. 
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TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS - LICITAÇÃO 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO 
OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS): 
 

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados (análise por DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”), atendendo às 
demandas do Projeto Paternidade Responsável. 
 

Observação: Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do ANEXO I (indicado 
ao final do documento). 
 

1.2 FORMA DE 
CONTRATAÇÃO 

 
ESCOLHER UMA DAS 

CINCO OPÇÕES 
 

(Marcar com X): 
 

(X) A) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATA (PONTUAL/POR ESCOPO) 

() 

B) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADA 
 

Observação:Caso seja definida esta opção, as regras de parcelamento constam na tabela 2 do 
ANEXO I (indicado ao final do documento). 

(  ) 

C) REGISTRO DE PREÇOS  
 
 Abrangência territorial do registro (limite territorial da execução de serviços pelo prestador) - 

ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

(  ) A) SALVADOR      

(  ) B) SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA       

(  ) C) OUTRO(S). Especificar:  

 
 Possibilidade de adesão por outros Órgãos - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) NÃO       

(  ) B) SIM.  Regras: 

o Quantitativo máximo de adesões por outros Órgãos: ______ adesões 

o Cada órgão aderente não poderá aderir mais que 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços. 

o O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços. 

 Unidade Administrativa gerenciadora do registro:  

(  ) 

D) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - ESCOLHER UMA DAS SEGUINTES VARIAÇÕES 
(Marcar com X): 

 
(  )D.1) SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA  

(  )D.2) COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (POSTO DE SERVIÇO) 

(  )D.3) COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (POR RESULTADO - NÍVEIS MÍNIMOS DE 
SERVIÇO) 

(  ) E) OUTRO(S).Especificar:  
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TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS - LICITAÇÃO 

 
1.3 PLANILHA DE 
COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS 
 

ESCOLHER UMAOPÇÃO 
(Marcar com X): 

 

( X ) A) NÃO SERÁ EXIGIDA DOS LICITANTES 

(  ) B) SERÁ EXIGIDA DOS LICITANTES, CONFORME ANEXO III (Indicado ao final do documento) 

1.4 JUSTIFICATIVA: 
 

NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

 
 
Justifica-se a contratação de uma empresa para realização de exames de DNA, a destinação de recursos 
oriundos do Convênio nº 902186/2020 com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Meta 1. O 
objetivo é dar suporte aos atendimentos do Projeto Paternidade Responsável, com a realização de 
exames de DNA, sem ônus para a população baiana carente, a fim de alcançarmos o maior número de 
reconhecimentos de paternidade possível, sem o ajuizamento de ação. 

 
1.5 JUSTIFICATIVA: 

 
AGRUPAMENTO DOS 

ITENS EM LOTES 
 

ESCOLHER UMAOPÇÃO 
(Marcar com X): 

 

() A)NÃO SE APLICA (licitação disputada por itens) 

(X) 

B) JUSTIFICATIVA (licitação disputada por lotes):A contratação por lote único é pelo fato de tratar-
se de apenas um tipo de serviço (realização de Exames de DNA), onde a Contratada deverá ser 
responsável pela realização e laudos dos exames Trio, Duo e Post Mortem, atendendo, desta 
forma, às exigências pertinentes à investigação de paternidade tratadas em audiência realizada 
pelos Membros do Ministério Público. 
 

1.6 JUSTIFICATIVA: 
 

SERVIÇOS 
CONTINUADOS 

 
ESCOLHER UMAOPÇÃO 

(Marcar com X): 
 

(X) A) NÃO SE APLICA (Não se trata de licitação para contratação de serviços continuados) 

(  ) 

B) JUSTIFICATIVA: 
 
 
 
 
 
 

 
1.7 ENQUADRAMENTO 

DO OBJETO 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 

(X) 
A) SERVIÇOS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos, com base nas especificações usuais praticadas no mercado. (REGRA) 
 

(  ) 

 
B) SERVIÇOS INCOMUNS (EXCEÇÃO) 

 
 FUNDAMENTO – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

 
(  )A) SUBJETIVIDADE DE PADRÕES 
(  )B) ESPECIFICAÇÕES ATÍPICAS FRENTE AO MERCADO 

 
 JUSTIFICATIVA: 
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TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS - LICITAÇÃO 

 
1.8 INDICAÇÃO 

DECARACTERÍSTICAS 
E/OU ESPECIFICAÇÕES 

EXCLUSIVAS 
 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

(X) A) NÃO    

(  ) 

B) SIM (Exceção, que deve ser justificada abaixo) 
 

1.7.1ESPECIFICAÇÃO DE ITENS E CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES CORRESPONDENTES*(Em 
caso positivo):  

 

ITEM / LOTE INDICAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERÍSTICAS/ 
ESPECIFICAÇÕES 

   
   
   

 
1.7.2 JUSTIFICATIVA PARA CADA ITEM (Em caso positivo):  

 

 
 

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

 
2.1 PARÂMETRO(S) DE 

JULGAMENTO DA 
PROPOSTA 

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO 

(Marcar com X): 
 
 

(X) A) MENOR PREÇO (REGRA GERAL) 

(  ) 
B) MELHOR TÉCNICA (Em caso positivo, estabelecer critérios a seguir) 

 CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ANÁLISE, PESOS E PONTUAÇÕES: 

(  ) 
C) TÉCNICA E PREÇO (Em caso positivo, estabelecer critérios a seguir) 

 CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ANÁLISE, PESOS E PONTUAÇÕES: 

(  ) D) MAIOR LANCE OU OFERTA 

(  ) E) MAIOR DESCONTO 

2.2 ANÁLISE 
DOCUMENTAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
CAOCIFE 
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TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS - LICITAÇÃO 

 
2.3 MODO DE DISPUTA 

DA LICITAÇÃO 
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 
 

(X) 

A) ABERTO (Regra geral) 

 Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances - ESCOLHER 
UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

( X )A) 3% (três por cento), a incidir sobre todos os itens (SUGESTÃO) 

(  ) B) ____ % ( ______ por cento), a incidir sobre todos os itens 

(  ) C) R$ ____ ( ______________), a incidir sobre todos os itens 

(  ) D) Intervalos variados entre os itens, conforme a seguinte tabela: 

ITEM/LOTE INTERVALO 
  
  
  

 

(  ) 

B) ABERTO E FECHADO(Exceção, que deve ser justificada abaixo) 

 
o Justificar modo “aberto e fechado”(Em caso positivo):  

 

 FACULTATIVO: Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances – 
ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) ____ % ( ______ por cento), a incidir sobre todos os itens 

(  )B) R$ ____ ( ______________), a incidir sobre todos os itens 

(  )  C) Intervalos variados entre os itens, conforme a seguinte tabela**: 

ITEM/LOTE INTERVALO 
  
  
  

 

 
2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS 
PARA AS LICITANTES 

 
ESCOLHER UMA OPÇÃO 

(Marcar com X): 

(X) A) ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL (Regra) 

(  ) 
B) ORÇAMENTO SIGILOSO(Exceção, que deve ser justificada abaixo) 

o Justificar “orçamento sigiloso”(Em caso positivo):  

 
 
2.5 DOCUMENTAÇÃO A 

SER SOLICITADA EM 
CONJUNTO COM A 

PROPOSTA 
 
ESCOLHER UMA OPÇÃO 

(Marcar com X): 
 
 

( X ) A) NÃO HÁ DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA 

() 

 
B) DOCUMENTO TÉCNICO EMITIDO PELO FABRICANTE, correspondente a cada item de serviço 
ofertado na licitação, que comprove o atendimento deste às especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência. Serão admitidos documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, 
tais como catálogos técnicos, folders, manuais, fichas de especificação técnica, link para acesso a 
sítio oficial (o qual contenha as informações técnicas) e páginas da internet impressas. 

 
 Itens licitados abrangidos pela exigência de documento técnico (Marcar com X): 
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()A) TODOS OS ITENS 
 
(  )B) PARTE DOS ITENS:  

 
 Indicação da fase para a exigência (Marcar com X): 

 
()A) EM CONJUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS 
 
( )B) APÓS ANÁLISE PRELIMINAR DE PROPOSTA (SE HOUVER NECESSIDADE APONTADA 
PELA ÁREA TÉCNICA) 

 

(  ) 

 
C) OUTRO(S) DOCUMENTO(S)–INDICAR: 
 
 NOME DO DOCUMENTO: 

o EMISSOR(A): 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: 

o REQUISITO TÉCNICO A SER COMPROVADO: 

o JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA NECESSIDADE: 

 

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
DEMONSTRAÇÃO DE 
COMPATIBILIDADE 

(AMOSTRA)  
 

ESCOLHER UMA OPÇÃO  
(Marcar com X): 

 

(X) A) NÃO 

(  ) 

 
B) SIM – Justificativa e regramentos: 
 

 Justificativa: 
 
 Demonstração a ser realizada (por item):   

ITEM/LOTE QUANTITATIVO 
  

  
  

 
 Prazo para execução da demonstração pela licitante: ______ dias.   

 Necessidade de agendamento – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

 (  ) A) NÃO    

 ( ) B) SIM. Telefone e e-mail para agendamento: (__) ______ e _________@mpba.mp.br  

 Local para execução da demonstração – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

(  ) A) Sede da licitante  

(  ) B) Sede do MPBA. Endereço:         

(  ) C) Outro. Indicar:   

 Prazo para avaliação técnica pelo MPBA: ______ dias    

 Critérios objetivos de análise (elencar):   

 Unidade administrativa responsável pela avaliação:  

 Será concedida oportunidade para refazimento da demonstração rejeitada?  
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(  ) A) NÃO      

(  ) B) SIM. Quantas: _________  

 Prazo para refazimento pela licitante (em caso de resposta positiva acima): ______ dias.   

 
2.7 DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO -  
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
ESCOLHER QUANTAS 

OPÇÕES FOREM 
CABÍVEIS: 

(Marcar com X): 
 
 

(X) 

 
A) A) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA- Comprovação de aptidão para o desempenho de 

atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da 
licitação. 

 
 DADOS MÍNIMOS EXIGIDOS (INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA) - ESCOLHER QUANTOS FOREM 

CABÍVEIS: 
 

(X) Indicação dos serviços executados. 

(X) Indicação dos quantitativos.  

(  ) Período de vigência da contratação. 

(  ) Período de vigência da garantia. 

(  ) Tipo de garantia prestada 

(X) Prazos de execução. 

(  ) Outro(s). Especificar:  
 

 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS DADOS SOLICITADOS (INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA)– 
ESCOLHER QUANTOS FOREM CABÍVEIS: 
 

(X) CARACTERÍSTICAS: Prestação de serviços referentes à coleta de material de 
vínculo genético para realização de exames de DNA Trio, Duo e Post Mortem. 
 
(X) PRAZOS: A realização dos exames deverá ser em até 30 (tinta) dias após o 

contato pela Contratante. 

 
(X) QUANTIDADES – ESCOLHER UMA OPÇÃO (Preencher): 

 
o OPÇÃO 1– Quantitativo mínimo aceitável: 17 Exames/Mês 

 
o OPÇÃO 2 (PREFERENCIAL) – Parcela(s) de maior relevância e valor 

significativo: 
 

ITEM / LOTE 
PARCELAS DE MAIOR 
RELEVÂNCIA E VALOR 

SIGNIFICATIVO 

QUANTITATIVO 
TOTAL 
(100%) 

QUANTITATIVO MÍNIMO 
(limitado a 50% do 

licitado) 
        
        
        

 
 

 JUSTIFICATIVA PARA O(S) PERCENTUAL(AIS) DEFINIDO(S) - (Se houver exigência de 
quantitativo mínimo e/ou de parcela de maior relevância e valor significativo): As 
quantidades indicadas representam aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das 
demandas mensais estimadas de exames a serem realizados. 
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 SOMATÓRIO DE ATESTADOS (Se houver exigência de quantitativo mínimoe/ou de parcela 
de maior relevância e valor significativo)– ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

 
(X) 1)SIM, para todos os itens. 
 
(  ) 2)SIM, para parte dos itens.  

 
o Especificar:  
 
o Justificar vedações:  
 

(  ) 3) NÃO para todos os itens e/ou parcelas de serviços. 
 
o Justificar:  

 
 Outros requisitos/regramentos para os atestados: 

 

(X) 

 
B) NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO PROFISSIONAL COMPETENTE OU 
CERTIDÃO/ALVARÁ DE ÓRGÃO ESPECÍFICO 

 
 NOME DO DOCUMENTO: Certificado de Responsabilidade Técnica do Profissional em 

Biologia e do Laboratório 

o ÓRGÃO/ENTIDADE EMISSOR(A): Conselho Regional de Biologia – CRBIO 

o ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: Todos 

o NORMA APLICÁVEL (SE HOUVER): Lei 6.684/1979 e Decreto nº 88.438/1983 

 

(  ) 

 
C) DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 
 

Deverá ser apresentada declaração de ciência dos requisitos técnicos para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação.  
 
Ficará franqueada às licitantes a faculdade de visitar/vistoriar o local onde será 
entregue/executado o objeto. Para tanto, a visita/vistoria deverá ser: 

 
 Agendada?       (  ) NÃO      (  ) SIM 

 Local da vistoria/visita:  

 Unidade responsável por acompanhar:  

 Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (___) _________ e 

____________@mpba.mp.br 

 Data-limite para realização:  _______ dias úteis à data de abertura da sessão pública 

 

( X ) 

 
D) OUTRO(S). Especificar: Comprovação de que a licitante possui como responsável técnico 
individuo(s) que esteja(m) legalmente habilitado(s) para exercer responsabilidade técnica de um 
laboratório clínico humano e que possua(m) experiência comprovada em estudos de DNA forense; 
 
Indicação da qualificação da equipe técnica do licitante, devendo apresentar comprovação de 
nível superior com especialização em Genética Forense e/ou Biologia Molecular, devidamente 
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reconhecidos pela entidade competente, detentores de atestado de responsabilidade técnica para 
a realização de testes de paternidade. 
 

 
2.8DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO - 
QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

 
 ESCOLHER QUANTAS 

OPÇÕES FOREM 
CABÍVEIS  

(Marcar com X): 
 
 

(X)     A) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(  ) 

B)DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL, igual ou superior a _____ % 
do valor da licitação (limite legal: 10%); 
 
 Justificar opção “B”(Em caso positivo):  

 

(  ) 

C) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, 
COM INDICAÇÃO DOS ÍNDICES DE: 

 
 Justificar opção “C – EXIGÊNCIA DE BALANÇO”(Em caso positivo):  

 
 Escolher quantos índices forem cabíveis: 

 
(   ) 1. Liquidez Corrente (ILC), que deverá ser:       
 
(   )  Maior que 01 (um)                  (   )  Outro. Indicar:  
 
(   ) 2. Liquidez Geral (LG), que deverá ser: 
 
(   ) Maior que 01 (um) (   ) Outro. Indicar:  
 
(   ) 3. Grau de Endividamento (GE), que deverá ser: 
 
(   ) Menor ou igual a 01 (um)      (   ) Outro. Indicar:  
 
(   ) 4. Outro. Indicar:  

 
 

2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DE ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
E/OU DO CONTRATO  

 
 ESCOLHER UMA OPÇÃO 

(Marcar com X): 
 

(  ) 
A) HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)      

 
Prazo: _______ dias  (  )Úteis           (  )Corridos 

(X) 
B) HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO                                                   

 
Prazo: 10 dias  (X)Úteis           (  )Corridos 

(  ) 

C) HAVERÁ CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) E DE CONTRATO 
 
C.1) ARP:  Prazo: _______ dias  (  )Úteis           (  )Corridos 
 
C.2) CONTRATO:  Prazo: _______ dias  (  )Úteis           (  )Corridos 

(  ) 
D) CONTRATAÇÃO SERÁ FORMALIZADA SOMENTE COM EMISSÃO DE EMPENHO (SEM ARP OU 
CONTRATO) 
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3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
3.1 REGRAS DE 

EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

3.1.1 REGIME DE EXECUÇÃO: EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO 

3.1.2PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO: 
 
 08dias (X)Úteis          (  )Corridos 

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por 
quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), 
aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a 
entrega for via postal). 
 

3.1.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, 
por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal 
nº8.666/1993 

 

3.1.3 FORMA E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  Os serviços contratados deverão iniciar tão logo seja 
entregue a nota de empenho e a execução da sua totalidade ocorrerá até o dia 16 de dezembro de 2023, respeitadas as 
condições pactuadas para a vigência do contrato. A partir do início da execução da prestação de serviços, a Contratada 
deverá disponibilizar material para coleta de sangue e/ou qualquer material biológico, nos postos do Laboratório na 
capital, bem como o fornecimento dos KITS para coleta do material genético, que serão encaminhados pela Coordenação 
da Contratante às Promotorias de Justiça do interior, que serão responsáveis pela coleta do material. 

A coleta do material genético dar-se-á por meio de agendamento prévio, realizado por meio telefônico pela equipe de 
profissionais do Ministério Público, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h, e o encaminhamento das partes 
envolvidas (investigados e investigantes) aos Postos de Coleta situados nesta Capital, mediante ofício assinado pelo 
Promotor de Justiça, devidamente acompanhado dos documentos das partes envolvidas, podendo haver acordo entre o 
Contratante e a Contratada para ajustes de dias e horários de funcionamento. 

Ressalta-se que o Projeto Paternidade Responsável tem como principal objetivo levar os atendimentos do Promotor de 
Justiça às cidades mais longínquas e de difícil acesso à justiça pela comunidade. Sendo assim, a necessidade do 
fornecimento de KITS às Promotorias de Justiça do Interior que aderiram ao Projeto Paternidade Responsável é de 
fundamental importância. 

Assim sendo, os KITS deverão ser entregues à Coordenação deste Projeto, sito à Av. Joana Angélica, 1380, Palacete 
Ferraro, Nazaré, nesta capital baiana, sob a responsabilidade da Coordenação, o envio às respectivas Comarcas. 

O Prazo para o agendamento e realização dos exames deverá ser de no máximo 30 dias, a partir do momento em que for 
feito o contato com a Contratada pelo Ministério Público. 

A coleta do material genético será realizada pelos profissionais da Contratada, nos seus postos de coleta, situados nesta 
Capital. No que se refere aos kits que serão encaminhados às Promotorias de Justiça das cidades do interior do Estado que 
aderiram ao Projeto Paternidade Responsável, a coleta será realizada pelo profissional da Secretaria de Saúde do 
município, solicitado pelos Membros do Ministério Público, na própria sede de cada MP. No que diz respeito à devolução 
da coleta do material genético realizada nas Promotorias de Justiça do interior, caberá à Contratante encaminhar à sede 
da Contratada na Capital. 

O prazo de entrega dos laudos, contendo o resultado do exame, será de até 20 (vinte) corridos para os casos de exames de 
DNA Trio e Duo, e de até 30 (trinta) dias corridos nas situações envolvendo suposto pai ou suposta mãe falecidos (Post 
Mortem), podendo haver, nos casos excepcionais, a possibilidade de prorrogação dos prazos de mais 10 (dez) dias para 
cada situação, desde que devidamente justificado pela Contratada. O termo inicial para a contagem do prazo será a partir 
da realização da coleta do material genético por parte da Contratada, e, nos casos em que a coleta seja realizada pela 
Contratante, o prazo começa a contar a partir da entrega do material coletado à Contratada. 
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A Contratada ficará responsável pela entrega dos resultados dos exames na sede da Contratante, no Projeto Paternidade 
Responsável, hoje situada na Av. Joana Angélica, 1.380, Palacete Ferraro, Nazaré, nesta Capital. 

 

 
3.2 EXIGÊNCIA DE 

GARANTIA PARA O 
OBJETO 

 
ESCOLHER UMA 

OPÇÃO  
(Marcar com X): 

 
 

(X) A) SEM EXIGÊNCIA DE GARANTIA 

(  ) 

 
B) GARANTIA - Regras:  

 
 EXECUTOR DA GARANTIA- ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

 
(  )A) CONTRATADA (REGRA GERAL)    
 
(  )B) FABRICANTE (EXCEÇÃO– deve estar prevista no item 1.9 do TR)  
 

o Justificar a exigência de garantia do fabricante(Em caso positivo): 
 
 

 DURAÇÃO- ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(  )A) 90 DIAS (GARANTIA LEGAL) 
 
(  )B) 01 ANO 
 

o Justificar:  
 
(  )C) OUTRO. Especificar:  
 

o Justificar:  
 

 PRAZO MÁXIMO PARA RESOLUÇÃO DO CHAMADO, contado a partir da abertura pelo MPBA- 
ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(  )A) ______ HORAS   (  )Úteis             (  )Corridas 
 
(  )B) ______ DIAS        (  )Úteis             (  )Corridos 
 
(  ) C) OUTRO. Especificar:  
 

 NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA- ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(  )A) SIM 
 
(  )B) NÃO      
 

 FORMA DE EXECUÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA (Se resposta positiva acima) - ESCOLHER UMA 
OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(  )A) Assistência sediada na zona urbana ou metropolitana de Salvador 
 
(  )B) Assistência sediada em local a critério do fornecedor (regra geral) 
 
(  )C) On site, isto é assistência prestada diretamente na sede do MPBA (exceção). Regras: 
 

o Os chamados para Assistência Técnica deverão ser atendidos no prazo máximo de 
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_____ (________) horas, contadas da notificação pelo MPBA; 
 

o O Fornecedor ou Fabricante (conforme regra de “Executor” acima indicada) arcará com 
todas as despesas decorrentes da reparação e/ou substituição de serviços/bens, a 
incluir o deslocamento de seus técnicos aos locais em que aqueles tenham sido 
executados (serviços) ou estiverem (bens), bem como pelo eventual transporte para 
sua oficina, se necessário; 

 
(  )D) Outra. Especificar: 

 
 DEMAIS REGRAMENTOS:  

 
3.3 CONDIÇÕES E 
RESPONSÁVEIS 

PELO 
RECEBIMENTO 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 02 dias(X)Úteis         ()Corridos 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 20 dias(  )Úteis           (X)Corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:CAOCIFE 

3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇO(S) REJEITADO(S)- ESCOLHER UMA OPÇÃO 
(Marcar com X): 

 
()A) NÃO SE APLICA 

 
(X)B) PRAZO: (  )______ HORAS      (  )Úteis             (  )Corridas 

  (X)20 DIAS       (  )Úteis             (X)Corridos 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos serviços ocorrerá mediante conferência destes, confrontando com as especificações 
contidas no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na proposta de preços, bem 
como a regras, condições e quantitativos definidos na ordem de serviços.  
  
3.3.6 O recebimento definitivo do objeto deste contrato e dará no prazo de 15 (quinze) dias e só será 
concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos administrativos 
cabíveis,observados os termos dos arts. 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
3.3.7 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a 
responsabilidade do fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas 
neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao 
Ministério Público do Estado da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código 
de Defesa do Consumidor.  
 

 
3.4POSSIBILIDADE 

OU NÃO DE 
SUBCONTRATAÇÃO  

 
 ESCOLHER UMA 

OPÇÃO  
(Marcar com X): 

 

(  ) A) VEDADA A SUBCONTRATAÇÃO 

(X) 

B) ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO  
 

 Indicar parcela(s) subcontratável(eis): Coleta de material genético necessário ao processamento 
do Exame de DNA. 
 

 Indicar regras/condições para subcontratação: Será admitida a subcontratação de Postos de 
Coleta, local utilizado para a extração das amostras do material biológico - DNA. 
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3.5 CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) PAGAMENTO INTEGRAL, AO FINAL DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

() B) CADA SOLICITAÇÃO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERÁ PAGA INDIVIDUALMENTE 

(  ) 

C) PAGAMENTO PARCELADO:   
  

 QUANTIDADE DE PARCELAS:   
 

 DEFINIÇÃO DOS MONTANTES DAS PARCELAS (Por quantidades ou percentuais, normalmente 
conforme regra de execução):  

() D) PAGAMENTO MENSAL  

( X ) 
E) OUTRA. Especificar: Mensalmente, conforme quantidades de testes efetivamente realizados no 
período. 

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

() A) NÃO SE APLICA 

(X) 

B) CONDIÇÕES ESPECIAIS. Especificar: As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação 
probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado 
na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do convênio a que se 
refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa. 

Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais 
atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, 
compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício 
subsequente,decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio 
de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos 
pelo CONTRATANTE. 

Apresentar à Contratante, através do CAOCIFE, relatórios mensais e comprovantes de realização dos 
exames para serem atestados por este Centro de Apoio visando o pagamento. 
 

 
3.6 POSSIBILIDADE 

OU NÃO DE 
REAJUSTAMENTO, 
COM INDICAÇÃO 

DE ÍNDICE OFICIAL  
 

 ESCOLHER UMA 
OPÇÃO  

(Marcar com X): 

(  ) A) PREÇOS IRREAJUSTÁVEIS 

(X) 

 
B) PREÇOS PASSÍVEIS DE REAJUSTAMENTO - Regras: 

 
 Índice oficial para o cálculo da variação de preços - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X):  

 
( X )A) INPC/IBGE 

(  )B) OUTRO. Indicar: 
 

 A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal 
pela contratada, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 

Anexo TERMO DE REFERÊNCIA (0349785)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 69



 

TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS - LICITAÇÃO 

apresentação da proposta; 
 

 Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, 
sendo o termo inicial o mês de apresentação da proposta e termo final o mês que antecede a 
data de aniversário. 
 

 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos apedidos de execução de serviços 
formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta; 

 

(  ) C) NÃO É CABÍVEL A PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO, DADA A NATUREZA DOS SERVIÇOS 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE 

VIGÊNCIAS 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(X) A) NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços) 

(  ) 

 
B) VIGÊNCIA DA ARP:  

 
 Prazo de vigência da ARP: ______ meses (Limitado a 12 meses) 

 
 Possibilidade de prorrogação de prazo de vigência:(  )NÃO      (  )SIM(Limitado ao total de vigência 

da ARP de 12 meses) 
 

3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 
 

(  ) 

A) CONTRATAÇÕES SEM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO 
 
 ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

 
(  )Opção 1:______ meses , contados do recebimento do empenho pelo contratado 
 
(  )Opção 2:______ dias, contados do recebimento do empenho pelo contratado 

 
 

(X) 

 
B) CONTRATAÇÕES COM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO 

 ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(X) Opção 1: 8 meses contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) Data certa:  ____ de ______ de _______      

(X) B) Da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

 
(  ) Opção 2: ______ dias, contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPÇÃO (Marcar com X): 

(  ) A) Data certa:  ____ de ______ de _______      

(  ) B) Da data da publicação do resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico 

 
 JUSTIFICATIVA para vigência superior a 12 (doze) meses (se for o caso):  
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3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA - ESCOLHER UMA OPÇÃO(Marcar com X): 
 

(  ) A) NÃO      

(X) B) SIM.   Justificativa: Para se adequar ao prazo de vigência do Convênio com o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, que vigorará até o dia 16/12/2023. 

 
3.8 OBRIGAÇÕES 
DA CONTRATADA 

 

1) Executar os serviços de acordo com as especificações ou normas exigidas;  

2) Solucionar qualquer irregularidade sempre que comunicada a sua ocorrência. Neste caso a Contratada 
compromete-se, ainda, a atender ao(s) chamado(s) da Contratante, providenciando a solução para os 
problemas apontados dentro de 48 (quarenta e oito) horas contadas da sua comunicação;  

3) Prestar, sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços necessários para a correção e revisão de falhas 
verificadas na prestação dos serviços contratados, sempre que imputáveis à Contratada;  

4) Responder pelos serviços que executar, na forma do contrato e da legislação aplicável;  

5) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados no contrato;  

6) Manter, no município de Salvador/BA, escritório e representante da Contratada durante toda vigência do 
contrato, bem como Postos de Coleta;  

7) Executar o objeto contratado dentro do melhor padrão de qualidade, obrigando-se a reparar, à sua custa, 
qualquer vício ou falha na prestação do serviço; 

8) Apresentar fatura mensal de acordo com a demanda dos serviços;  

9) Realizar os exames encaminhados pela Contratante procedendo a identificação das partes interessadas e 
portadoras da solicitação para execução do teste;  

10) Possibilitar a emissão de segunda via dos laudos sempre que solicitados pela Contratante, inclusive 
quando findo o prazo de vigência do contrato, sem ônus para a Contratante; 

11) Fornecer telefone e/ou e-mail para o agendamento das coletas nos laboratórios e/ou postos de coletas 
para os exames demandados, com atendimento em horário de expediente das 08:00h às 18:00h, de segunda a 
sexta-feira. 

12) A contratada ficará responsável pelo fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou 
raspagem da mucosa oral - swab bucal), para atendimento das demandas nas comarcas do interior, nesta 
capital e região metropolitana. A definição da escolha do tipo de material genético ficará a critério da empresa 
contratada, de acordo com as medidas sanitárias vigentes e da melhor recomendação técnica e científica. 

13) Pagar salários e encargos sociais devidos pela condição de única empregadora do pessoal designado para 
execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, 
demissões, auxílios transportes, diárias, etc, obrigando-se ainda, ao fiel cumprimento das legislações 
trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste instrumento para tentar eximir-se 
destas obrigações ou transferi-las para a Contratante; 

14) Providenciar e manter empregados treinados, em número suficiente ao bom andamento dos nossos 
serviços. 

15) A Contratada deverá realizar contraprova do laudo emitido com nova coleta de material genético, quando 
solicitado, até o máximo de uma repetição quando restar dúvida a respeito do laudo obtido, a critério e sem 
ônus para a Contratante, ficando claro que tal medida será em casos excepcionais e devidamente justificados 
pela Contratante; 

16) Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica 
obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para 
os servidores do órgão ou entidade pública concedente, qual seja,Ministério da Justiça, e dos respectivos 
órgãos de controle interno e externo. 
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3.9 OBRIGAÇÕES 

DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:  
 
3.9.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que 
a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
 
3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS 
QUARTA E SEXTA; 
 
3.9.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato;  
 
3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, 
notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, 
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
3.9.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 

 
3.10 INDICAÇÃO 

SOBRE A 
NECESSIDADE DE 

GARANTIA 
CONTRATUAL, 

COM PERCENTUAL  
 

ESCOLHER UMA 
OPÇÃO 

(Marcar com X): 
 

(  ) A) NÃO SE APLICA (CONTRATAÇÕES SEM FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO) 

(X) B) NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL 

(  ) 

C) SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras: 
 

 Percentual exigido:   
(  )  5% (cinco por cento)      OU (  ) Outro. Indicar:  ______ % (_________ por cento) 
 

 Prazo para apresentação:   ______dias após assinatura do contrato.      
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ANEXO I – DETALHAMENTO DOS ITENS 

 

1. INDICAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO: 
 

OPÇÃO 3 - LICITAÇÃO POR LOTE ÚNICO 
 

Item 
Descrição 

 (Especificações técnicas) 

Código 
CATSER 

 

Unidade 
de 

Medida 

Quantida
de 

Quantidade 
mínima por 
solicitação 

Unidade  
Solicitant

e 

Valor 
unitário 
máximo 

Valor total 
máximo por 

item 

Requisito de 
participação 

LOTE ÚNICO 

1 

Realização de Serviços 
especializados de Exames de DNA 
para investigação de vínculo 
genético de parentesco “in vivo”. 
TIPO DUO. Exame realizado 
através do DNA de 02 (duas) 
pessoas envolvidas (suposto pai e 
filho(a) / suposta mãe e filho(a)) 
para investigação de paternidade 
ou maternidade, com coleta de 
material genético realizada por 
técnico do laboratório na Capital 
e fornecimento de kit de coleta 
de material orgânico (sangue ou 
raspagem da mucosa oral - swab 
bucal) para atendimento das 
demandas nas comarcas do 
interior e região metropolitana. 

20540 UN 27 3 CAOCIFE R$ 300,00 R$ 8.100,00 

AMPLA 
CONCORRÊ

NCIA 
2 

Realização de Serviços 
especializados de Exames de DNA 
para investigação de vínculo 
genético de parentesco “in vivo”. 
TIPO TRIO. Exame realizado 
através do DNA de 03 (três) 
pessoas envolvidas (suposto pai, 
mãe e filho(a)) para investigação 
de paternidade, com coleta de 
material genético realizada por 
técnico do laboratório na Capital 
e fornecimento de kit de coleta 
de material orgânico (sangue ou 
raspagem da mucosa oral - swab 
bucal) para atendimento das 
demandas nas comarcas do 
interior e região metropolitana. 

20540 UN 541 20 CAOCIFE R$ 260,00 R$ 140.660,00 

3 

Realização de Serviços 
especializados de Exames de DNA 
“post-mortem” para investigação 
de vínculo genético de 
parentesco. TIPO POST 
MORTEM. Exame realizado 
através do DNA com até 06 (seis) 
pessoas envolvidas (suposto pai e 
filho(a) / suposta mãe e filho(a)), 
utilizado como parâmetro 
genético no mínimo 02 (dois) 
parentes diretos do investigado 
falecido, com coleta de material 
genético realizada por técnico do 
laboratório na Capital e 

20540 UN 55 5 CAOCIFE R$ 900,00 R$ 49.500,00 
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fornecimento de kit de coleta de 
material orgânico (sangue ou 
raspagem da mucosa oral - swab 
bucal) para atendimento das 
demandas nas comarcas do 
interior e região metropolitana. 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens do lote) R$ 
198.260,00 
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3. JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS 

 
OPÇÃO 2 – OUTRO FUNDAMENTO 

 
 

3.1 JUSTIFICATIVA PARA OS QUANTITATIVOS DEFINIDOS (POR ITEM):  
 
É a quantidade prevista na Meta 1- Paternidade Responsável do Projeto Básico Promotoria Itinerante em Convênio com o 
Ministério da Justiça 
 
 

4. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO 

 
 

ITEM INDICAÇÃO RESUMIDA DO ITEM 
QUANTITATIVO 

TOTAL 

PREVISÃO -   
ANO CORRENTE 

2022 

PREVISÃO - ANOS 
SUBSEQUENTES 

ANO 2023 ANO 2024 

1 Exames de DNA “in vivo”- TIPO DUO 27 10 17 0 

2 Exames de DNA “in vivo”- TIPO TRIO 541 200 341 0 

3 Exames de DNA- TIPO POST MORTEM 55 20 35 0 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

 
Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post mortem”. In 
vivo (TIPO DUO). Exame realizado através do DNA de 02 (duas) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)) para 
investigação de paternidade ou maternidade com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e em cidades do 
interior baiano.In vivo. (TIPO TRIO). Exame realizado através do DNA de 03 (três) pessoas envolvidas (suposto pai, mãe e filho(a)) para 
investigação de paternidade com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e em cidades do interior 
baiano.Post-mortem. (TIPO POST MORTEM). Exame realizado através do DNA com até 06 (seis) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / 
suposta mãe e filho(a)), utilizado como parâmetro genético no mínimo 02 (dois) parentes diretos do investigado falecido, com coleta de 
material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou raspagem 
da mucosa oral - swab bucal) para atendimento das demandas nas comarcas do interior e região metropolitana. 
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ANEXO III – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 
ITEM/LOTE:  
REGRAS PARA PREENCHIMENTO DA TABELA:  
 
 
 

NÃO SE APLICA 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ITEM/LOTE:  
REGRAS PARA PREENCHIMENTO DA TABELA:  
 
 
 
 
 
 

NÃO SE APLICA 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
 
CONTRATO Nº XXX/2022 - SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro 
Administrativo da Bahia - CAB, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante Ato de Delegação nº 70/2014, 
pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e a 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, CELEBRAM o presente Contrato, 
com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico nº xxxx/2021, protocolado sob o nº 19.09.02361.0014006/2021-62, o qual integra 
este instrumento independentemente de transcrição, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados para análise 
por DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”. 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratado a disponibilização, pela CONTRATADA, de mão de obra 
capacitada, transportes, materiais, ferramentas, equipamentos e todos os demais insumos 
necessários à plena execução dos serviços contratados. 
 
1.3 A contratação se fundamenta no cumprimento da meta nº 001, do Convênio Federal nº 
902186/2020. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO, E DO RECEBIMENTO 
 
2.1 O Regime de execução do presente contrato é de Execução Indireta na modalidade 
Empreitada por Preço Unitário. 
 
2.2 A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados 
da data da convocação do CONTRATANTE;   
 

2.2.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para 
recebimento da nota de empenho, cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer 
também por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail).    
   
2.2.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da 
nota de empenho, por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos 
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termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 

2.3 O objeto deste contrato compreende o fornecimento de mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, produtos, transporte e quaisquer materiais e itens inerentes à perfeita e completa 
execução do mesmo, consubstanciando-se nos seguintes serviços: 

 
2.3.1 Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo 
genético de parentesco “in vivo” In vivo (TIPO DUO): Exame realizado através do DNA de 02 
(duas) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)) para investigação 
de paternidade ou maternidade com coleta de material genético realizada por técnico do 
laboratório na Capital e em cidades do interior baiano.  
 
2.3.2 Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo 
genético de parentesco In vivo (TIPO TRIO): Exame realizado através do DNA de 03 (três) 
pessoas envolvidas (suposto pai, mãe e filho(a)) para investigação de paternidade com coleta 
de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e em cidades do interior 
baiano.  
 
2.3.3 Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo 
genético de parentesco Post-mortem (TIPO POST MORTEM). Exame realizado através do 
DNA com até 06 (seis) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)), 
utilizado como parâmetro genético no mínimo 02 (dois) parentes diretos do investigado 
falecido, com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e 
em cidades do interior baiano. 

 
2.4 Os exames de DNA, e respectivos laudos, deverão ser executados por profissionais treinados 
e capacitados, aptos e habilitados legalmente a executar os tipos de serviços contratados, sob 
responsabilidade de responsável(eis) técnicos detentor(a)(s)s de todos os requisitos de 
qualificação exigidos no Edital do Certame licitatório; 
 

2.4.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias 
contados da assinatura do contrato, toda a documentação necessária à comprovação de tais 
exigências; 
 

2.4.1.1 Na hipótese de rejeição do responsável técnico, deverá a CONTRATADA 
providenciar a substituição do profissional indicado e rejeitado, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, com submissão de nova documentação para análise e aprovação. 

 
2.5 Os serviços contratados deverão iniciar tão logo seja entregue a nota de empenho, conforme 
agendamento prévio realizado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, observando-se o 
seguinte:  
 

2.5.1 A partir do início da execução da prestação de serviços, a CONTRATADA deverá: 
 

2.5.1.1 disponibilizar o material necessário para coleta de sangue e/ou qualquer material 
biológico, aos postos do Laboratório na capital;  
 
2.5.1.2 fornecer os KITS para coleta do material genético; 
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2.5.1.2.1 Os kits para coleta mencionados na cláusula 2.5.1.2 serão encaminhados 
pela Coordenação do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Cíveis, Fundações 
e Eleitorais – CAOCIFE da CONTRATANTE às Promotorias de Justiça do interior que 
aderiram ao Projeto Paternidade Responsável, as quais serão as responsáveis pela 
coleta do material. 

 
2.5.1.2.2 os KITS deverão ser entregues à supracitada Coordenação, situada à Av. 
Joana Angélica, 1380, Palacete Ferraro, no bairro de Nazaré na cidade de Salvador, 
ficando sob a responsabilidade desta mencionada Coordenação, o envio às 
respectivas comarcas do interior onde se situem Promotorias que tenham aderido 
ao projeto Paternidade Responsável. 

 
2.5.2 A coleta do material genético se dará por meio de agendamento prévio, realizado  por 
meio telefônico, pela equipe de profissionais do Ministério Público do Estado da Bahia, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h, e o encaminhamento das partes envolvidas 
(investigados e investigantes) aos Postos de Coleta situados nesta Capital, se dará mediante 
Ofício assinado pelo Promotor de Justiça, devidamente acompanhado dos documentos das 
partes envolvidas, podendo haver acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA para 
ajustes de dias e horários de funcionamento.  

 
2.5.2.1 O Prazo para o agendamento e realização dos exames deverá ser de no máximo 
30 dias, a partir do momento em que for feito o contato com o CONTRATANTE. 
 

2.5.3 A coleta do material genético será realizada pelos profissionais da CONTRATADA, nos 
seus postos de coleta, situados nesta Capital. 

 
2.5.3.1 Na hipótese de envio de kit de coleta de material genético, nos termos do item 
2.5.1.2, observar-se-á o seguinte: 
 

2.5.3.1.1 A coleta de material genético nestas hipóteses será realizada por 
profissional da Secretaria de Saúde do respectivo município na própria sede do 
Promotoria de Justiça, mediante solicitação do Membro do Ministério Público da 
Bahia;  
 
2.5.3.1.2 Caberá ao CONTRATANTE encaminhar à sede da CONTRATADA, localizada 
na Capital, o envio das coletas do material genético realizadas no âmbito das 
promotorias de Justiça do interior, cabendo à CONTRATADA realizar os exames, nos 
termos definidos neste instrumento; 

 
2.5.4 Os prazos de entrega dos laudos, contendo o resultado dos exames, observará o 
seguinte: 

 
2.5.4.1 Será de até 20 (vinte) corridos para os casos de exames de DNA Trio e Duo, 
contados da data da realização da coleta do material genético; 
 
2.5.4.2 Será de até 30 (trinta) dias corridos nas situações envolvendo suposto pai ou 
suposta mãe falecidos (Post Mortem), contados da data da realização da coleta do 
material genético; 
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2.5.1.3 Excepcionalmente, admitir-se-á prorrogação dos prazos por mais 10 (dez) dias 
para cada situação, desde que devidamente justificado pela CONTRATADA; 
 
2.5.1.4 Na hipótese de realização de testes por meio de coleta realizada nas Promotorias 
de Justiça do interior do Estado (item 2.5.1.2.1), o prazo de entrega dos laudos será 
computado a partir da entrega do material coletado aos Laboratórios da CONTRATADA, 
sob responsabilidade do CONTRATANTE. 
 

2.6 A CONTRATADA ficará responsável pela entrega dos resultados dos exames na sede do 
Projeto Paternidade Responsável, hoje situada na Av. Joana Angélica, 1.380, Palacete Ferraro, 
Nazaré, nesta Capital; 
 
2.7 Não haverá empregados da CONTRATADA à disposição do CONTRATANTE, em tempo 
integral, nas suas instalações; 
 

2.7.1 A CONTRATADA manterá profissionais treinados, em número suficiente ao bom 
andamento dos nossos serviços. 
 

2.8 O recebimento provisório dos serviços realizados ficará sob a responsabilidade de um 
representante do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Cíveis, Fundações e Eleitorais – 
CAOCIFE do CONTRATANTE, em conjunto com o fiscal do contrato - responsável pela habilitação 
para pagamentos, caso estes não sejam o mesmo servidor e se dará no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis, contados da realização dos serviços; 

 
2.8.1 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo 
com as condições pactuadas, podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, 
neste caso com as deduções cabíveis; 
 
2.8.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA 
obrigada a adequar/refazer o serviço no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir 
da comunicação pelo CONTRATANTE; 

 
2.9 O recebimento definitivo do objeto deste contrato será concretizado no prazo de até 20 
(vinte) dias corridos, depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos 
no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa nº 006/2012 (ambas do Ministério 
Público do Estado da Bahia), respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal nº 
8.666/1993;  
 

2.9.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de 
Bens Permanentes do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por 
instrumento que eventualmente a substitua, caso o valor do objeto contratual seja superior 
ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 73, c/c, art. 15 §8º, 
da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.10 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da 
CONTRATADA por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste 
Contrato e no processo de Dispensa de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, 
garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária a 
seguir especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 

Ação 
(P/A/OE) 

Região 
Destinação de 

Recursos (Fonte) 
Natureza da 

Despesa 

40.101/0005 4075 9900 100 33.90.39 

40.101/0005 4075 9900 5.300 33.90.39 

  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
4.1 Os preços unitários, por tipo de serviço, estabelecidos para plena execução do objeto 
contratual serão os seguintes: 
 

ITEM INDICAÇÃO DO ITEM 
QUANTITATIVO 
TOTAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 Exames de DNA “in vivo” - TIPO DUO 27 R$ XXX R$ XXX 

2 Exames de DNA “in vivo” - TIPO TRIO 541 R$ XXX R$ XXX 

3 
Exames de DNA - TIPO POST 
MORTEM 

55 R$ XXX 
R$ XXX 

VALOR GLOBAL R$ XXX 

 
 
4.2. Para efeito de previsão, dá-se ao presente Contrato o valor anual máximo de R$ xxxxxxx 
(xxxxxxxxxxxxxxxx reais); 
  

4.2.1 O valor anual máximo é meramente estimativo, não cabendo à CONTRATADA, portanto, 
quaisquer direitos de cobrança caso o montante estipulado neste item não seja atingido 
durante a vigência deste instrumento, porquanto o pagamento ocorrerá em razão da 
quantidade de serviços efetivamente realizados; 

 
4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários 
ao fiel cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado pela 
CONTRATADA para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, depreciação, aluguéis, administração, 
tributos e emolumentos. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES 
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5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela 
Administração, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma 
do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja 
resultado de acordo entre os contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos no Plano de Trabalho do 
Convênio Plataforma + Brasil nº 902186/2020. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS 
 
6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado mensalmente, 
conforme quantitativo de testes efetivamente realizados no período, em parcela única, após o 
recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota 
fiscal e documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente 
acompanhada do ACEITE pelo CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a 
contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a ser 
regularizada; 
 

6.2.1 Apresentar à CONTRATANTE, através do CAOCIFE, relatórios mensais e comprovantes 
de realização dos exames para serem atestados por este Centro de Apoio visando o 
pagamento; 
 
6.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como 
data de apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva 
regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento 
dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e 
deverão conter as seguintes informações: número do convênio a que se refere a contratação, 
número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que formaliza a execução 
da despesa; 
 
6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza 
tributária, de acordo com a legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente 
e agência indicadas pela empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação 
oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, 
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, 
de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto no 
item 6.2.2. 
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6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão 
considerados eventuais atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício 
financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de 
janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das 
partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente 
utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS  
 
7.1 A eventual concessão de reajustamento, nos termos do inc. XI do art. 40 da Lei Federal nº 
8.666/1993, c/c artigo 2º, §2º da Lei Federal nº 10.192/2001, fica condicionada à apresentação 
de requerimento formal pela CONTRATADA, após o transcurso do prazo de 12 meses, contados 
da data da apresentação da proposta, mediante aplicação do INPC/IBGE, observadas as 
disposições legais.  
  

7.1.1 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos para fornecimentos 
formalizados após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da 
proposta;   
  
7.1.2 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza 
alteração do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração 
de aditamento;   

  
7.1.3 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para 
manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, 
caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão 
considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes 
hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores originariamente 
pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre 
os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, conforme 
previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem 
como na superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicando na revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, §5º da Lei Federal 
nº 8.666/1993; 
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7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, 
deverão ser formalizadas através de Aditivo Contratual. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1 A vigência do presente Contrato é de 08 (oito) meses, contados a partir da data da publicação 
do seu resumo no Diário da Justiça Eletrônico, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, 
desde que devidamente autorizado pela autoridade competente e respeitado o prazo final de 
vigência do Convênio nº 902186/2020. 
 

8.1.1 O prazo de vigência do presente instrumento ficará condicionado à vigência do Convênio.  
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9 Além das determinações contidas na Cláusula Segunda deste contrato e no processo de 
Licitação que o originou – que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas 
decorrentes de lei, a CONTRATADA, obriga-se a: 
 
9.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências 
constantes no presente contrato, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, 
atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de pessoal e/ou material; 
 
9.2 Dispor de toda mão de obra, equipamentos, ferramentas, insumos e materiais necessários 
à execução dos serviços objeto deste instrumento; 
 
9.3 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da mão de obra 
necessária para a completa e eficiente execução dos serviços objeto deste contrato; 
 
9.4 Solucionar qualquer irregularidade sempre que comunicada a sua ocorrência. Neste caso a 
CONTRATADA compromete-se, ainda, a atender ao(s) chamado(s) da Contratante, 
providenciando a solução para os problemas apontados dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
contadas da sua comunicação; 
 

9.4.1 CONTRATADA se compromete a prestar, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, os 
serviços necessários para a correção e revisão de falhas verificadas na prestação dos serviços 
contratados, sempre que imputáveis à Contratada; 

 
9.5 Prestar diretamente os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou 
em parte, ressalvando-se apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA, 
desde que não impeçam os compromissos pautados neste instrumento contratual; 
 

9.5.1 Será admitida a subcontratação parcial do objeto apenas para a coleta de material 
genético necessário ao processamento dos exames, sendo admitida a subcontratação 
de Postos de coleta (locais utilizados para a extração das amostras do material biológico-
DNA); 
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9.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para a contratação; 
 
9.7 Manter, durante toda a vigência do contrato, no município de Salvador, escritório e 
representante da CONTRATADA, bem como postos de coleta de material para as finalidades a 
que se destina a presente contratação; 
 
9.8 Realizar os exames encaminhados pelo CONTRATANTE procedendo a identificação das 
partes interessadas e portadoras da solicitação para execução do teste;  
 
9.9 Possibilitar a emissão de segunda via dos laudos sempre que solicitados pelo 
CONTRATANTE, inclusive quando findo o prazo de vigência do contrato, sem ônus para o 
mesmo;  
 
9.10 Realizar, excepcionalmente e mediante justificativa, a contraprova do laudo emitido com 
nova coleta de material genético, quando solicitado, até o máximo de uma repetição quando 
restar dúvida a respeito do laudo obtido, a critério e sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
9.11 Disponibilizar telefone e/ou e-mail para o agendamento das coletas nos laboratórios e/ou 
postos de coletas para os exames demandados, com atendimento em horário de expediente 
das 08:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira; 
 
9.12 Responsabilizar-se pelo fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou 
raspagem da mucosa oral - swab bucal), para atendimento das demandas nas comarcas do 
interior, nesta capital e região metropolitana; 
 

9.12.1 A definição do tipo de material a ser coletado ficará à critério da CONTRATADA, em 
conformidade com as medidas sanitárias vigentes e da melhor recomendação técnica e 
científica; 

 
9.13 Apresentar fatura mensal de acordo com a demanda dos serviços executados; 
 
9.14 Promover o imediato afastamento, da execução do objeto contratual, de qualquer 
empregado cuja permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, 
com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus 
decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato 
imponha; 
 
9.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional 
específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
 

9.15.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na 
responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames 
futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA; 
 
9.15.2 Pagar salários e encargos sociais devidos pela condição de única empregadora do 
pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações 
decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, auxílios transportes, diárias, etc, 
obrigando-se ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, 
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sendo-lhe defeso invocar a existência deste instrumento para tentar eximir-se destas 
obrigações ou transferi-las para a CONTRATANTE; 

 
9.16 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, 
preços unitários e valor total, observando-se, ainda, o quanto disposto no item 6.3 deste 
instrumento; 
 
9.17 Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, 
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por 
sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de 
paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua 
solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam 
formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a 
sua ocorrência; 
 
9.18 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 
competentes que, porventura, sejam necessários à execução do contrato; 
 
9.19 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo 
CONTRATANTE, de refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido 
executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do processo de Licitação que o originou, providenciando sua imediata correção ou 
realização, sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
9.20 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência 
deste contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à 
execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização; 
 

9.20.1 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, 
a CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis 
referentes ao objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública 
concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e 
externo;  

 
9.21 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento da execução do contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
10 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, 
obriga-se a: 
 
10.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as 
informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto 
contratado; 
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10.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições 
previstos nas CLÁUSULAS QUARTA e SEXTA. 
 
10.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do 
CONTRATANTE, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços; 
 
10.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do 
presente contrato, notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias. 
 
10.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o 
fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais 
condições previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para 
a fiscalização deste contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre 
as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste 
instrumento;  
  
11.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas 
as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:  
  

11.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências 
necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-
lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
11.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, 
cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;  
  
11.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação 
para o recebimento de pagamentos;  
  
11.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente 
do CONTRATANTE, se necessário, parecer de especialistas;  

  
11.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua 
responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual;  
  

11.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou 
falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

11.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de 
serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas 
Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste contrato ou do Edital constante no 
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processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de 
bens.  
  

11.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, 
corrigido ou substituído pela CONTRATADA, às suas expensas;  
  
11.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do 
prazo de execução, salvo expressa concordância do CONTRATANTE.  
  

11.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências 
ou do local da execução do contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja 
permanência venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora;  
  
11.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer 
tempo, os documentos relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
12.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções 
Administrativas do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas 
após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a 
ampla defesa;  
  
12.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 

12.2.1 Advertência; 
 
12.2.2  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
 
12.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
12.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
12.3 As multas previstas no item 12.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, 
ser aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração 
cometida pela CONTRATADA;  
  
12.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
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12.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de 
descumprimento total da obrigação;   
   
12.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o 
valor total da parte do serviço não realizado;   
   
12.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), 
sobre o valor da parte do serviço não realizado;  

  
12.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em lei;  
  
12.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, ou serem deduzidas da garantia contratual; 
 

12.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de 
dedução/execução da garantia contratual, as multas serão descontadas do pagamento a ser 
eventualmente efetuado à CONTRATADA, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo, ou 
cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
12.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo 
da CONTRATADA deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, 
serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à 
aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
12.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais previstas no Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei 
Federal nº 8.666/1993;  
  
13.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, 
nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
13.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses 
previstas nos incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão discriminadas no art. 80 do 
supracitado diploma legal.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
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Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições 
estabelecidas no processo de Licitação que o originou, referido no preâmbulo deste 
instrumento, bem como a proposta da CONTRATADA apresentada no referido expediente, 
naquilo que não divirjam deste ajuste.                         
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da 
Justiça Eletrônico (DJ-e), do Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até 
o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela 
data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
                                                                                      
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante 
terceiros pela CONTRATADA, ou seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato;  
  
17.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, 
exigências ou encargos previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a 
responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;  
  
17.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa 
à execução deste contrato, em especial os casos omissos;   
  
17.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, 
mediante justificação expressa, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse público, desde que mantido o 
equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
  
17.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de 
reajustamento e/ou revisão de preços, de compensações financeiras decorrentes das condições 
de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de valor em razão da aplicação de 
penalidades;  
 
17.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo 
de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 

Anexo Minuta de contrato ajustada (0355807)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 91



 

   

 

 
Salvador, _____ de _________________ de 2022. 

 
Ministério Público do Estado da Bahia 

Frederico Welington Silveira Soares 
Superintendente de Gestão Administrativa 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxx 
cargo 
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MANIFESTAÇÃO

Recebido o presente processo para realização de processo licitatório, visando a contratação de serviços especializados para análise por DNA para investigação de
vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”, mediante recursos oriundos da União (convênio)

 

Define-se a modalidade licitatória como PREGÃO ELETRÔNICO, ao qual se confere a numeração 18/2022.

 

Designo como pregoeira oficial responsável pela condução do certame a servidora Fernanda da Costa Peres Valentim, matrícula nº 352.831, e, como equipe de
apoio, os servidores Christian Heberth Silva Borges, matrícula nº 353.486, e Monica Fabiane da Silva Sobrinho, matrícula nº 351.906.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Carlos Bastos Stucki em 09/05/2022, às 16:32, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro de
2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0356487 e o código CRC 9C998AA8.

19.09.02361.0014006/2021-62 0356487v4
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IV. As vagas remanescentes da remoção de servidor decorrentes deste Edital serão disponibilizadas em Edital posterior.
V. A data da remoção decorrente do presente Edital será divulgada, em Diário Oficial, por intermédio de Ato da Procuradora-Geral de
Justiça, tão logo esgotados os Editais de remoção das vagas remanescentes, para que não haja interrupção do serviço público.
VII. O Ministério Público do Estado da Bahia não arcará com quaisquer ônus financeiros decorrentes da opção do servidor
em preencher quaisquer das vagas oferecidas.

Salvador, 12 de março de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 312, DE 12 DE MARÇO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da
Lei Complementar nº 011, de 18 de janeiro de 1996, com fundamento na Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, e
nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, em vista do que dispõe o art. 4º
do Ato Normativo nº 021/2012,

RESOLVE:

Art. 1º Designar como pregoeiros oficiais do Ministério Público do Estado da Bahia os servidores Fernanda da Costa Peres
Valentim, Monica Fabiane da Silva Sobrinho e Christian Heberth Silva Borges, sob a Coordenação de Licitações da
Superintendência de Gestão Administrativa, todos investidos das responsabilidades e funções atribuídas pelas legislações
específicas, que instituíram e regulamentaram a modalidade licitatória de Pregão, nas versões Presencial e Eletrônico,
podendo também atuar como membros da equipe de apoio.

Art. 2º No edital de pregão será indicado o pregoeiro responsável pelo evento e demais atos subsequentes.

Parágrafo único. Em caso de impedimento do pregoeiro indicado, este será substituído por qualquer um dentre os
designados no artigo 1º.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Portaria nº 297/2019, publicada em 20/02/2019.

Salvador, 12 de março de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 313, DE 12 DE MARÇO DE 2021

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 2º, IV, da
Lei Complementar nº 11/96, com fundamento na Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, e na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e, em vista do que dispõe o art. 4º do Ato Normativo nº 021/2012,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Ministério Público do Estado da Bahia, no âmbito da Coordenação
de Licitações da Superintendência de Gestão Administrativa, com competência de realizar procedimentos licitatórios nas
modalidades de Concorrência, Tomada de Preços e Convite.

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação - CPL será composta pelos servidores Fernanda da Costa Peres Valentim,
Monica Fabiane da Silva Sobrinho e Christian Heberth Silva Borges, cabendo a presidência à primeira, e, na sua ausência
ou impedimento, a qualquer um dos membros da Comissão, previamente designado(a).

Art. 3º No caso de licitação da modalidade Convite, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, excepcionalmente, poderá
ser substituída por servidor(a) formalmente designado(a) para tal finalidade.

Art. 4º As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de 03 (três) membros.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a
Portaria nº 1203/2019, publicada em 24/07/2019.

Salvador, 12 de março de 2021.

NORMA ANGÉLICA REIS CARDOSO CAVALCANTI
Procuradora-Geral de Justiça
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREÂMBULO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022  

O Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, em data e horário indicados neste preâmbulo, regida pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, com suas alterações, pelas exigências estabelecidas neste Edital, e 
subsidiariamente pela Lei Estadual 9.433/2005. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de análise por DNA para investigação de vínculo genético de parentesco 
“in vivo” e “post-mortem”, atendendo às demandas do Projeto Paternidade Responsável deste Ministério Público do Estado da Bahia, 
conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL 

R$ 198.260,00 (cento e noventa e oito mil, duzentos e sessenta reais). 

3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ESTIMADOS 4. REGISTRO DE PREÇOS 

Conforme ANEXO II – Termo de Referência NÃO 

5.  EXIGÊNCIA DE AMOSTRA 
6.  EXIGÊNCIA DE MODELO E/OU MARCA 
ESPECÍFICO(A)(S) 

7. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 

NÃO NÃO MENOR PREÇO POR LOTE 

8. REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA 

9. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

9.1 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras/pt-br 

9.2 ENVIO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO: A partir de ____/____/______ HORA: ____:____ (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 

9.3 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA: ____/____/______ HORA: ____:____ 

9.4 MODO DE DISPUTA: ABERTO  

9.5 INTERVALOS MÍNIMOS DE VALORES OU 
PERCENTUAIS ENTRE LANCES: 

Conforme previsão detalhada no sistema eletrônico de licitação. 

10. UNIDADE SOLICITANTE 11. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CAOCIFE 19.09.02361.0014006/2021-62 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UO/UG AÇÃO (P/A/OE) Região Destinação de recursos Elemento de despesa 

40101 / 0005 4075 
9900 

100 
5.300 

33.90.39 

13. ANEXO(S) AO EDITAL: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA                                               ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS              
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA                                              ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO E APENSOS 

14. ENDEREÇO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

ENDEREÇO: Coordenação de Licitações, situada à 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP 
41.745-004. PORTAL ELETRÔNICO: www.mpba.mp.br/licitacoes. TELEFONE: (71) 3103-0113. E-MAIL: licitacao@mpba.mp.br. Pregoeiro(a) 
Oficial: Monica Sobrinho. 
Dúvidas referentes às especificações técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverão ser encaminhadas para o e-
mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE V deste Edital - SEÇÃO I. 

  

Anexo Minuta de edital (0356496)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 95

mailto:licitacao@mpba.mp.br
http://www.mpba.mp.br/licitacoes


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 2 de 57 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME 

(POR FASE PROCESSUAL) 

 

FASE DOCUMENTO 
REGRAS EM 

EDITAL 

CADASTRAMENTO 
INICIAL  

 
(ANTES DA 

SESSÃO PÚBLICA) 

1) Cadastramento eletrônico da proposta de preços em sistema, mediante 
preenchimento do formulário eletrônico cabível 

PARTE II, SEÇÃO 
I 

2) Declarações exigidas pela legislação vigente, a serem formalizadas 
mediante assinalamento em campos próprios do sistema 

PARTE I, SEÇÃO 
III 

3) Documentação de habilitação jurídica, conforme enquadramento legal 
cabível  

PARTE III 

4) Documentação probatória de regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação. 
 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, 
do domicílio ou sede da licitante. 
 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF. 
 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho. 

 

PARTE III 

5) Documentação de qualificação técnica:   
 

a) Atestado(s) de capacidade técnica; 
 

b) Registros ou inscrições em órgão profissional competente, tanto da 
licitante quanto da equipe indicada;  
 

c) Declaração de disponibilidade de equipe qualificada (responsável 
técnico); 
 

d) Comprovação de vínculo entre responsável(eis) técnico(s) 
indicado(s) e a empresa licitante. 

PARTE III 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

6) Documentação de qualificação econômico-financeira:  
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial; 
 

PARTE III 

FASE DE 
ACEITAÇÃO DE 

PROPOSTA 
 

(APÓS DISPUTA 
DE LANCES) 

1) Proposta de preços ajustada aos lances finais ofertados. 

PARTE II, 
SEÇÕES II e III 

 
PARTE V, SEÇÃO 

III 

2) Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2009 – CNMP 
PARTE II, 

SEÇÕES II e III 

3) Declaração de autenticidade documental 
PARTE II, 

SEÇÕES II e III 

4) Para empresas que se fizerem representar na licitação através de 
procurador(a) ou representante legal não indicado em contrato social: 
 
a) Procuração por instrumento público ou particular OU outro 

documento jurídico hábil a comprovar a outorga de poderes; 
 
b) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes, caso esta não 

consta na documentação enviada à título de habilitação jurídica 

PARTE I, SEÇÃO 
II 
 

PARTE II, 
SEÇÕES II e III 

FASE DE 
JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO 

Documentações complementares e respostas a diligências, caso solicitadas 
pelo(a) pregoeiro(a) 

PARTE V 
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PARTE I – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO CREDENCIAMENTO  

 
1. Como condição específica para participação neste pregão, é necessário que as licitantes realizem, previamente, o 
credenciamento no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal. 
 

1.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 

1.1.1 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP - Brasil.  

 
1.1.2 O credenciamento atribuirá chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 
eletrônico no Portal de Compras do Governo Federal. 

 
1.2 É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
 
1.3 O Ministério Público do Estado da Bahia não é unidade cadastradora/credenciadora. Em caso de dúvida sobre o 
credenciamento junto ao provedor do sistema, os interessados deverão entrar em contato por meio da Central de 
Atendimento Telefônico por aquele disponibilizada ou através do sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal exclusiva da licitante, e a presunção da 
capacidade técnica de seu(sua) representante para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
 
3. O acesso ao sistema de licitações através do perfil da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação, ação e/ou declaração efetuada por seu(sua) representante ou por pessoa que, ainda que indevidamente, acesse 
o sistema com token, login e/ou senha cadastrados pela licitante; 
  

3.1 Não cabe ao provedor do sistema ou ao Ministério Público do Estado da Bahia qualquer responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso do perfil cadastrado, ainda que por terceiros; 

 
 

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

 
4. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, 
que atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus anexos, e estejam devidamente credenciadas para acesso 
ao sistema eletrônico provido pelo Governo Federal, por meio do sítio www.gov.br/compras/pt-br, conforme orientações 
gerais indicadas na SEÇÃO I desta PARTE I do edital. 
 

4.1 As licitantes deverão utilizar certificado digital para acesso ao Sistema. 
 
4.2 Como condição de participação, ademais, deverá a licitante cadastrar sua proposta de preços em sistema, além de 
proceder ao envio eletrônico de documentos, conforme SEÇÃO III desta PARTE I. 
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4.3. Todos os documentos que, no curso do certame, ensejarem assinatura por representante legal da licitante deverão 
estar lastreados em comprovação documental de que o(a) subscritor possui os devidos poderes para representá-la. 
 

4.3.1 Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a), deverá haver a apresentação, 
no momento oportuno definido em edital, de procuração por instrumento público ou particular que contenha, 
preferencialmente, o conteúdo constante do modelo de procuração integrante do instrumento convocatório, 
devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. 

 
4.3.2. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente, 
tal poder deverá constar expresso no documento de habilitação jurídica ou em outro documento encaminhado que 
seja juridicamente hábil a comprovar a representação legal. 
 
4.3.3. A ausência de apresentação das documentações indicadas nos itens 4.3.1 e 4.3.2 implicam na não aceitação 
dos documentos subscritos pela correlata pessoa física. 

 
5. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes 
situações:  
  

a) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  
 
b) que esteja(m) reunido(s) em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
c) empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração; 
 
d) empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administração; 
 
e) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 
 
f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme legislação 

aplicável; 
 
g) empresa que estiver em processo de falência; 

 
h) empresa estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente; 
 
i) pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido 

penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea 
para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida; 

 
j) pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas na Administração, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 
e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação; 

 
k) membros e servidores da Administração; 
 
l) demais agentes públicos impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou 

legal; 
 

5.1. Para fins do disposto no item 5 desta Seção, entende-se por: 
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5.1.1. “Administração Pública”: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 
público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. 
 
5.1.2.“Administração Pública Estadual”: a administração direta e indireta do Estado da Bahia, abrangendo inclusive 
as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público estadual e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas. 
 
5.1.3. “Administração”: exclusivamente o Ministério Público do Estado da Bahia. 

 
5.2. Para verificação de eventual descumprimento das vedações elencadas no item 5 acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá 
realizar, além de outras diligências que entender necessárias, consulta a sítios/sistemas públicos, a exemplo de: 

 
5.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação 
indireta que ofenda a legislação vigente;  
 
5.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ; 
 
5.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;  
 
5.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU;  

 
5.3 A consulta aos cadastros indicados acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com 
a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções 
legais.  
  
7. Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante (salvo aqueles que, por 
sua natureza, se referem ao objeto licitado em si) e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente 
ou por este Ministério Público do Estado da Bahia, quando for o caso. 
 
8. A licitante será responsável por/pela:  
 

a) Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame. 
 
b) Remeter, nos prazos estabelecidos, exclusivamente via sistema eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta 
e, quando necessário, os documentos complementares. 
 
c) Veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento 
licitatório e da consequente contratação, sob as penas da lei. 

 
d) Todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo qualquer responsabilidade ao 
Ministério Público do Estado da Bahia ou ao provedor do sistema, inclusive por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 

Anexo Minuta de edital (0356496)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 100

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 7 de 57 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

e) Acompanhar a sessão pública do Pregão em todas as suas fases e etapas, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de prazos e/ou negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens/avisos/publicidades emitidas 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio.  
 
f) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta e demais documentações exigidas 
em razão da presente licitação. 
 
g) Acompanhar as publicações, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:  

 
g.1) Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, consultado através do sítio www.tjba.jus.br; 

 
g.2) No sítio deste Ministério Público do Estado da Bahia, pelo endereço www.mpba.mp.br/licitacoes; 

 
g.3) No sistema eletrônico de licitações provido pelo Governo Federal, pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br, 
através dos avisos inseridos para este certame, vinculado à UASG 926302; 

 
g.4) No Diário Oficial da União pelo sítio www.in.gov.br/web/guest/inicio, quando se tratar de licitação com a 
utilização recursos oriundos de Convênios com o Governo Federal. 

 
8.1. A ausência de envio integral das documentações requeridas à licitante a cada fase do certame implicará na sua 
desclassificação ou inabilitação, conforme o caso, resguardadas as situações em que for cabível a aplicação do disposto 
na SUBSEÇÃO III da SEÇÃO IV da PARTE V deste edital, no que se refere às hipóteses de realização de diligência. 

 
9. Será considerada mera faculdade da Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia o 
encaminhamento de informações complementares às licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal. 
 
10. Quaisquer interessados neste pregão poderão adquirir gratuitamente o edital nos seguintes portais eletrônicos: 
 

10.1 www.mpba.mp.br/licitacoes, opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
10.2 www.gov.br/compras/pt-br, mediante busca combinada entre o número desta licitação e o da UASG 926302. 

 
 

SEÇÃO III – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
11. Para fins de participação no certame, após a divulgação do edital, as licitantes deverão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, cadastrar proposta de preços relativa ao lote único que pretende disputar e encaminhar os documentos 
de habilitação, todos conforme exigido em edital. 

 
11.1. O cadastramento da proposta e o envio dos documentos exigidos no edital ocorrerão digitalmente, via sistema, 
por meio de chave de acesso e senha. 
 

11.1.1 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 documento digital, mediante 
solicitação expressa do(a) pregoeiro(a), na fase de análise documental correspondente. 

 
11.2. Para que seja considerada apta à disputa, a licitante deverá realizar previamente as seguintes ações, através do 
sistema eletrônico: 

 
11.2.1. Realizar o cadastramento em sistema da(s) oferta(s) relativa(s) a todos os itens/lotes que irá disputar (item 
a item), mediante preenchimento de formulário eletrônico de proposta; 
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11.2.2. Anexar, através de campo próprio em sistema, os documentos indicados na PARTE III deste edital, observada 
a possibilidade de substituição por registro cadastral, conforme SEÇÃO III daquela PARTE; 
 
11.2.3. Declarar, em campo(s) próprio(s) do sistema, assinalando o campo “SIM”: 

 
a) o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do 

edital; 
 

b) a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação na licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 
 

c) o não emprego de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e o não 
emprego de menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz; 
 

d) a elaboração independente de proposta; 
 

e) não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado; 
 

11.2.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte que desejarem participar do certame com os benefícios 
previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar tal condição em campo próprio do sistema eletrônico, 
assinalando o campo “SIM”, e cumprir plenamente os requisitos para enquadramento como tal, nos termos do art. 
3º do referido diploma legal. 
 

11.2.4.1. Considerando que a presente licitação prevê a ampla concorrência entre licitantes (sem a existência de 
itens/lotes com participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte), a assinalação do 
campo “NÃO” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
11.3. As ações deverão ser realizadas em sistema antes da data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas/documentos. 

 

11.4. A ausência de adoção de quaisquer das ações exigidas pelo sistema implicará no não cadastramento da oferta 
pela licitante, de modo a impossibilitar sua participação na disputa de lances. 
 
11.5. A falsidade de quaisquer das declarações de que tratam os itens 11.2.3 e 11.2.4 sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste edital, e demais legislações aplicáveis. 
 
11.6. O eventual envio inicial de documentação relativa à Habilitação no campo relativo à Proposta de Preços, poderá 
ser admitido pelo(a) pregoeiro(a) visando a aptidão da licitante à participação no certame, desde que toda a 
documentação exigida em edital tenha sido integralmente enviada via sistema, dentro do prazo estabelecido. 
 
11.7. A Plataforma COMPRAS GOVERNAMENTAIS disponibiliza página para esclarecimento das licitantes acerca do 
cadastramento e do uso do sistema eletrônico de licitações, através dos endereços https://www.gov.br/compras/pt-
br/assuntos/fornecedores/home e  https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/novo-pregao-eletronico.    

 
12. O cadastramento inicial da proposta de preços de cada licitante, conforme item 11.2.1 desta SEÇÃO, se restringe ao 
preenchimento do formulário eletrônico em sistema. 
  

12.1. Para fins de classificação inicial de proposta (antes da disputa de lances), será considerado somente o conteúdo 
contido no formulário eletrônico de proposta, preenchido por cada licitante através de campos próprios do sistema 
(SEÇÃO I da PARTE II). Por conseguinte, será considerado não apresentado documento de proposta de preços inicial, 
eventualmente inserido em sistema sob a forma de anexo, antes da abertura da sessão pública. 

Anexo Minuta de edital (0356496)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 102

mailto:licitacao@mpba.mp.br
https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/fornecedores/home
https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/fornecedores/home
https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/novo-pregao-eletronico


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 9 de 57 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

  
12.2. Para fins de aceitação de proposta de preços da(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), após a finalização da 
disputa de lances, serão considerados os documentos enviados sob a forma de anexo, após a correlata convocação 
pelo(a) pregoeiro(a), nos termos dos regramentos constantes nas SEÇÕES II e III da PARTE II deste edital. 

 
13. As licitantes poderão incluir, retirar ou substituir a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos 
no sistema eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 

13.1. Após o início da sessão pública, não cabe mais a desistência da(s) proposta(s) ofertada(s) em sistema, nem a 
inclusão, substituição ou retirada de arquivos. 

 
14. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante não haverá ordem de classificação 
das propostas.  
 
15. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados 
para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

 

SEÇÃO I – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM SISTEMA 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. O lote único previsto em sistema para esta licitação se refletirá na tela de cadastramento inicial de proposta pelas 
licitantes, que obrigatoriamente terão que ofertar preço para todos os itens do grupo, como condição de participação. 

 
2. Para cadastramento de proposta em sistema, a licitante deverá preencher o formulário eletrônico apresentado na tela, 
mediante inserção dos dados pertinentes à(s) sua(s) proposta(s) de preços, vedada a identificação da proponente ou do 
seu(sua) representante legal, sob pena de desclassificação. 
 

2.1. A licitante deverá preencher todos os campos exigidos no formulário eletrônico, conforme o objeto da licitação, 
incluindo os campos de descrição detalhada do objeto, valores. 
 

2.1.1. Deverão constar no campo de descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à 
correspondente especificação mínima do serviço, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no ANEXO 
I – MODELO DE PROPOSTA e/ou no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
2.1.2. Não serão aceitas propostas cadastradas que: 

 
a) sejam cadastradas sem preenchimento de todos os campos exigidos para cada item ofertado; 

 
b) indiquem, na descrição dos itens, conteúdo genérico incapaz de individualizar as características gerais de 

cada um deles, a exemplo de expressões como “conforme edital” e “nos termos solicitados”; 
 

c) contenham indicativo de alternativa(s) de preço. 
 
3. Os preços propostos devem levar em consideração os preços praticados no mercado, estar expressos em moeda corrente 
nacional (Real - R$) e serem indicados com apenas duas casas decimais, observados os itens e respectivas quantidades 
constantes neste Edital. 
 

3.1 Deverão estar computados, nos preços propostos, todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da 
contratação. 

  
4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 

4.1 Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital e 
anexos, especialmente as constantes do termo de referência, instrumento de contrato, além das informações, garantias 
e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento 
superveniente; 
 
4.2 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

 
 

SEÇÃO II – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 
(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES)  
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5. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio de envio de anexos no sistema, quando da 
respectiva convocação pelo(a) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame: 
 

a) PROPOSTA DE PREÇOS, ajustada aos preços finais ofertados pela licitante convocada, de acordo com as regras e 
condições deste edital.  

 
b) DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público); 

 
c) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, relativa aos documentos digitais e/ou digitalizados enviados pela licitante no 

curso do certame.  
 

d) PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA, salvo se 
constar como documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 

 
6. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção III desta PARTE II do Edital, 
a seguir. 
 
7. A ausência de apresentação integral da documentação supra indicada (cláusula 5), ou a apresentação em desacordo com 
os regramentos constantes nas Seções desta PARTE II do Edital, implicarão na desclassificação da licitante, respeitadas as 
regras relativas à possibilidade de realização de diligências, conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 

 

SEÇÃO III – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
E DOCUMENTOS CORRELATOS 

(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES) 

 
8. A PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (cláusula 5, “a”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá ser enviada 
preferencialmente conforme modelo constante no ANEXO I e conter, minimamente, os seguintes dados:  

 
a) especificações claras e completas, com indicação de todas as informações descritas e/ou exigidas na tabela 

“PROPOSTA DE PREÇOS” constante no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA deste edital;  
 
b) indicação de quantitativos, preços unitários e totais para cada lote ou item ofertado (conforme o caso), de 

valores idênticos àqueles ofertados em sistema (após finalização da disputa ou negociação com o pregoeiro); 
e  

 
c) dados de identificação da proponente (razão social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e 

assinatura); 
 

8.1 As propostas deverão conter valores unitários e totais: 
 

a) expressos em moeda nacional (Real – R$); 
 

b) indicados em apenas duas casas decimais para os centavos; e  
 

c) exatos, isto é, sem dízimas.  
 

8.2 Não serão aceitas propostas: 
 

a) com emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas; 
 

b) com indicativo de alternativa(s) de preço. 
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8.3. O número do CNPJ da licitante indicado na proposta de preços deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante 
(matriz ou filial) que efetivamente vai realizar a execução do objeto da presente licitação. 
 
8.4. Não será aceitável previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das 
propostas, nem qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 
 
8.5. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada neste instrumento para 
início da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne. 
 

8.5.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes 
ampliá-lo. 

 
8.6. O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua 
proposta, consigne prazo maior ou que não o estipule. 
 

8.6.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo 
de Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.  

 
8.7. O prazo de garantia técnica do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, 
consigne prazo menor ou que não o estipule. 
 

8.7.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de 
Referência, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.  

 
9. As DECLARAÇÕES (cláusula 5, “b” e “c”, da Seção II desta Parte do Edital) deverão ser apresentadas, preferencialmente, 
conforme os seguintes modelos: 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP 
 

A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na 
participação no Pregão Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções 
administrativas e cíveis,  que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, 
gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no 
âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Salvador, _______de _______________ de  20____. 
_______________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ    
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 

 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

  
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu(sua) 
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na 
participação no Pregão Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções 
administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, 
referentes ao procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº ____/_____, são autênticas e condizem com os 
documentos originais.    

Salvador, _____de __________________ de 20___.  
_____________________________________________________________  

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ     
REPRESENTANTE LEGAL   
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10. A PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA (cláusula 5, 
“d”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá ser apresentada(o) na hipótese de a licitante se fazer representar na licitação 
por pessoa física distinta daquela prevista no ato constitutivo da empresa (ou alteração mais recente), apresentado à título 
de habilitação jurídica. 

 
10.1. A apresentação deverá ocorrer conforme o enquadramento da licitante dentre as seguintes hipóteses:  

  
a) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por mandatário, deverá haver apresentação 

da procuração que contemple expressamente este poder, conforme indicado no item 4.3.1 da SEÇÃO I da 
PARTE I deste edital; 
  

b) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente cuja 
outorga de poderes não conste em ato constitutivo (contrato/estatuto social ou alteração mais recente), 
deverá ser apresentado documento jurídico hábil a comprovar a designação do(a) representante para o 
exercício dos poderes relativos à administração da empresa ou, especificadamente, de poderes que englobem 
a oferta de propostas e apresentação de documentos, tais quais aqueles exigidos para o certame;  

 
10.2. Será dispensado o envio do documento probatório de representação legal, em conjunto com a proposta de preços, 
na hipótese daquele constar como documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 

 
10.3. Procurações formalizadas mediante instrumento particular deverão ser apresentadas, preferencialmente, 
conforme o seguinte modelo: 
 

PROCURAÇÃO 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ ___________________, com endereço 
comercial à ___________________________________, neste ato representada por 
_______________________________________ (qualificação completa do diretor ou sócio ou administrador), 
cargo ____________________, CPF ____________________, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 
constitui seu (sua) Procurador(a) o(a) Sr.(a)_________________________________________, CPF 
_________________________, estado civil __________, nacionalidade ______________, profissão 
_______________, residente à ___________________________________________________, como meu 
mandatário, a quem confiro amplos poderes para, junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os 
atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº ___/_____, conferindo-lhe, ainda, 
poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de preços, ofertar lances, interpor recursos e desistir 
deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 
 

_________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 
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PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio no sistema, quando do cadastramento inicial 
da oferta em sistema (antes da abertura da sessão pública): 
 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA; 
 
b) PROVAS RELATIVAS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; 
 
c) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 
d) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
2. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção II desta PARTE III do Edital, 
a seguir. 
 
3. A ausência de apresentação integral da documentação, ou a apresentação em desacordo com os regramentos constantes 
nas Seções desta PARTE III do Edital, implicarão na inabilitação da licitante, respeitadas as regras relativas à possibilidade 
de realização de diligências, conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 
 

SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4. A HABILITAÇÃO JURÍDICA (cláusula 1, “a”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser apresentada conforme o 
enquadramento legal da empresa, consistindo em:  
 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  
 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;  
 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais alterações supervenientes em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores;  
 

d) 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;  
 

e) No caso de ser o participante filial, sucursal ou agência: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;  
 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
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5. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (cláusula 1, “b”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada 
mediante apresentação dos seguintes documentos/certidões: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação. 
 
 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante. 
 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 
 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

5.1 As provas de inscrições referidas nos subitens “a” e “b” do item 5, desta SEÇÃO II, poderão ser supridas com a 
apresentação de documentações exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, 
a numeração de tais inscrições. 
 
5.2 As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou 
positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 
 
5.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição. 

 
5.3.1. Havendo alguma restrição, será assegurado à ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual 
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.3.1.1. O prazo para regularização se iniciará no momento em que a licitante for declarada vencedora do 
certame. 

 
5.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
contratação/registro, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 

5.4 Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar 
tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
 
6. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (cláusula 1, “c”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos documentos exigidos nos 04 (quatro) conjuntos de requisitos a seguir indicados: 
 

6.1 ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

 
6.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) consignar expressamente:  
 

a) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da licitante; 
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b) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da pessoa jurídica fornecedora do atestado; 

 
c) todos os demais dados mínimos exigidos no item 2.7, alínea A, do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
6.1.2. A aprovação do(s) atestado(s) apresentado(s) estará condicionado ao cumprimento integral dos regramentos 
contidos nos subitens deste item 6.1, e possuirá como parâmetros os regramentos estabelecidos no item 2.7, alínea 
A, do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA, especialmente no que se refere aos critérios de pertinência e 
compatibilidade para com o objeto licitado (critérios de aceitação); 
 

6.1.3. Será admitido o somatório de atestados, conforme estabelecido no item 2.7, alínea A, do ANEXO II – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
 
6.1.4. Não serão considerados válidos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes 
do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. 
 
6.1.5. A licitante deverá disponibilizar, caso solicitado pelo(a) pregoeiro(a), todas as informações/documentos 
necessários à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, a exemplo de cópia do contrato que deu 
suporte à contratação e dados de contato atualizados da contratante (atestante). 

 
6.2. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE:  
 

6.2.1. Em atenção à Lei Federal nº 6.684/1979 e ao Decreto nº 88.438/1983, deverão ser apresentados Certificados 
de Responsabilidade Técnica válidos, emitidos pelo Conselho Regional de Biologia, na forma da legislação vigente.  
 

6.2.1.1. Os registros deverão ser apresentados, cumulativamente, em relação à: 
 

I – Pessoa jurídica licitante; 
 
II – Responsável técnico (pessoa física), indicado(a) conforme item 6.3 desta SEÇÃO. 

 
6.2.1.2. Em se tratando de empresa e/ou profissional não registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da 
Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem. 
 
6.2.1.3. Em havendo a indicação de mais de um responsável técnico, deverá ser apresentado o competente 
Certificado de Responsabilidade Técnica válido para cada um dos nominados. 

 

6.3 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE QUALIFICADA (RESPONSÁVEL TÉCNICO): 
 

6.3.1. Deverá ser apresentada declaração formal de disponibilidade, emitida por representante legal da licitante, 
que contenha indicação expressa do(a)(s) profissional(ais) que atuará como responsável técnico da empresa durante 
a execução contratual, adequado para a realização do objeto da licitação. 

 
6.3.1.1. A indicação deverá ser formalizada mediante apresentação de declaração específica e voltada para este 
certame.  
 
6.3.1.2. Tal(ais) profissional(ais) deverá(ão) obrigatoriamente possuir todas as seguintes qualificações mínimas: 
 

I – Estar(em) legalmente habilitado(a)(s) para exercer responsabilidade técnica de um laboratório 
clínico humano; 
 
II – Possuir(em) experiência comprovada em estudos de DNA forense; 
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III – Possuir(em) nível superior com especialização em Genética Forense e/ou Biologia Molecular, 
devidamente reconhecidos pela entidade competente; 
 
IV – Ser(em) detentor(a)(s) de atestado(s) de responsabilidade técnica para a realização de testes de 
investigação de paternidade 

 
6.3.1.3. Deverá ser indicado(a), ao menos, um(a) profissional como responsável técnico da empresa para a 
consecução dos serviços a serem contratados. 
 
6.3.1.4. A comprovação do atendimento às qualificações acima descritas deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) 
dias contados do início da vigência contratual, sob pena de rescisão e aplicação das sanções legais cabíveis. 
 
6.3.1.5. Para cada profissional indicado, deverá haver a apresentação da correspondente comprovação de 
vínculo presente ou futuro com a licitante, nos termos do item 6.4, a seguir. 

 
6.4 COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) E A EMPRESA LICITANTE: 
 

6.4.1. Deverá ser apresentado documento comprobatório de que o(s) profissional(ais) indicado(s) na declaração de 
disponibilidade acima possui(em) ou possuirá(ão) vínculo profissional com a licitante, para atuar como responsável 
técnico da empresa na consecução dos serviços a serem contratados. 

 
6.4.1.1. A comprovação deverá ser feita através de uma das seguintes formas:  

 
I - Carteira de Trabalho;  
 
II - Contrato social;  
 
III - Contrato de prestação de serviços;  
 
IV - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado 
e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a 
esta adjudicado. 

 
6.4.1.2. Conforme opção IV acima, não há necessidade de que a licitante mantenha vínculo profissional com 
o(a)(s) profissional(ais) especificamente para fins de licitação. 
 
 

7. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (cláusula 1, “d”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada 
mediante apresentação de: 
 

7.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no PREÂMBULO, caso o 
documento não consigne prazo de validade. 

 
 
8. Para empresas estrangeiras, as exigências de habilitação deverão ser atendidas mediante documentos equivalentes aos 
exigidos para as empresas nacionais, inicialmente apresentados com tradução livre para o português atestada pela licitante, 
sob pena de inabilitação. 
 

8.1 Deverá ser apresentado, em conjunto com a documentação de habilitação, instrumento de mandato conferido a 
procurador(a) residente e domiciliado(a) no país, com poderes para receber citação, intimação e responder 
administrativa e judicialmente por seus atos, sob pena de inabilitação da licitante. 
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8.2 Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de 
habilitação em idioma diverso do nacional deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados nos 
termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas. 

 
8.2.1 O envio da documentação deverá ocorrer dentro do prazo de convocação para assinatura do contrato, indicado 
na PARTE V deste edital, sob pena de decadência ao direito à contratação.  

 
9. Documentos habilitatórios de qualificação técnica emitidos em língua estrangeira poderão ser apresentados em idioma 
diverso do nacional, desde que acompanhados de tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas 
da lei, inclusive aquelas relativas à falsidade documental. 
 
10. As certidões extraídas pela Internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 
 
11. Em relação a licitante que possua matriz e filial(ais), deverão ser observadas as seguintes regras: 
 

11.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz. 
 
11.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita 
ou exija a emissão apenas em nome da matriz. 
 
11.3 A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial. 

 
 

SEÇÃO III – DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL 

 
12. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, poderá ter sua habilitação, parcial ou 
integralmente, suprida pelo referido cadastro.  
 

12.1 Para que haja a dispensa das documentações exigidas nesta PARTE III, a respectiva informação ou cópia 
digitalizada, apta a habilitar a licitante (conforme exigências da SEÇÃO II desta PARTE III), deverá constar expressamente 
no registro/certificado, dentro do prazo de validade. Caso contrário, deverá haver a devida apresentação pela licitante, 
no momento do cadastramento da habilitação em sistema (antes da abertura da sessão pública), sob pena de 
inabilitação.  
 

12.1.1. Incluem-se no regramento do item 12.1 as informações relativas ao quadro societário da licitante 
(nome completo ou razão social de cada sócio, CPF/CNPJ e quota-parte societária) no que se refere à documentação 
exigida para fins de habilitação jurídica.  

 
12.2 Caso exista algum documento/informação vencido(a) ou que não conste dos referidos cadastros, porém exigidos 
nesta licitação, a licitante deverá apresentar os correspondentes documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 
 
12.3 A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à verificação da regularidade do registro/certificado 
apresentado, mediante verificação em sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão 
licitante. 
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PARTE IV – DA DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 

 
1. NÃO será exigida apresentação DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE (amostra) para a presente licitação 
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PARTE V – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO 

 

SEÇÃO I – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  

 
1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão, ou solicitar esclarecimentos acerca dos 
seus termos e condições, no prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
 

1.1. A petição deverá ser dirigida a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, podendo ser encaminhada 
na forma eletrônica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do último dia do prazo, ou protocolada 
na Sede do Parquet situada à 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia Salvador – BA, 
CEP: 41.745-004, até às 19 (dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do 
protocolo do MPBA). 
 

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverá enviar o arquivo da petição por e-mail, em formato 
editável (ex.: Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar a(o) 
Pregoeiro(a) inserir os dados no Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
1.2. A impugnação deverá ser datada e assinada pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.2.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB e 

domicílio; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.2.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede 

(matriz ou filial); 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Cópia do instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal 

para postular em nome da pessoa jurídica; 
d) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.3. O pedido de esclarecimento deverá ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, e 
conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.3.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Identificação do postulante, com indicação de nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
1.3.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social e número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro decidir no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 
data de recebimento da impugnação. 
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2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e somente ocorrerá mediante decisão 
motivada pelo(a) pregoeiro(a) nos autos do processo de licitação. 

 
3. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e suas respostas vincularão os participantes e a Administração. 
 
4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas em meio eletrônico, através do Portal 
Eletrônico deste Ministério Público do Estado da Bahia, no endereço www.mpba.mp.br/licitacoes (opção de banner 
PREGÃO ELETRÔNICO e conforme o número deste edital), e do Portal de Compras do Governo Federal, sítio 
www.gov.br/compras/pt-br (UASG 926302 e conforme o número deste edital). 
 
5. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação original(ais), com 
consequente reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
6. Em caso de eventual disparidade existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico e as 
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital. 

 
 

SEÇÃO II – DA ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E DA ETAPA DE LANCES 

 

SUBSEÇÃO I – DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS 

 
7. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do(a) pregoeiro(a), o qual 
analisará as propostas cadastradas em sistema, sem identificação dos respectivos proponentes, para fins de 
classificação/desclassificação inicial. 
 

7.1. Serão classificadas para a etapa de lances as propostas de preços recebidas que estejam em consonância com as 
especificações e condições estabelecidas neste edital. 

 
7.1.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que possam identificar a proponente 
e/ou as que contrariem as disposições da SEÇÃO I da PARTE II deste edital.   
 
7.1.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema eletrônico, para acompanhamento 
por todos os participantes. 
 

7.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na 
fase de aceitação. 
 
7.3 Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.   

 
8. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), conforme o critério de julgamento 
definido no preâmbulo deste edital.  
 

8.1 Somente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a) participarão da etapa de envio de lances. 
 
8.2 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do instrumento 
convocatório e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado. 

 
 

SUBSEÇÃO II – DA DISPUTA DE LANCES 
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9. Classificadas as propostas que participarão da disputa, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os 
licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

9.1. É vedada a utilização de sistema robotizado que implique envio automático de lances, sob pena de adoção das 
eventuais providências administrativas e legais cabíveis. 

 
9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observadas as regras de aceitação dos mesmos, o horário e o 
tempo-limite fixados. 

  
9.2.1. Deverá ser observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta. 
 
9.2.2. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema 
eletrônico, ainda que acima do valor do menor lance formulado por quaisquer das demais licitantes. 

 
9.2.2.1 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente 
apresentados pela mesma licitante. 

 
9.3 Não serão registrados, para o mesmo item ou lote, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado primeiro. 

 
9.4. Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 

 
10. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
 

10.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente 
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  
 
10.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  
 
10.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro(a) poderá admitir o reinício 
da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

 
11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados.  
 
12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
13. Encerrada a etapa de recepção de lances, o sistema eletrônico realizará automaticamente a ordenação das propostas, 
conforme critério de julgamento indicado no preâmbulo deste edital. 
 

13.1 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
13.1.1 Não poderá haver desistência dos lances e/ou das propostas ofertado(a)s, salvo por motivo justo e 
decorrente de fato superveniente, aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 
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13.2. Caso não sejam ofertados lances, será verificada a compatibilidade entre a proposta inicial de menor preço e o 
valor máximo estimado para a licitação, de modo que não serão admitidos valores unitários e totais superiores aos 
limites referenciais estabelecidos pelo MPBA. 
 

13.2.1. Aplica-se o regramento supra informado às licitantes que tenham mantido os seus valores originalmente 
ofertados, quando do cadastramento de proposta de preços em sistema. 

 
14. Na hipótese de ocorrência de empate real entre propostas, em razão da ausência de disputa de lances, a classificação 
das propostas ocorrerá mediante sorteio automático realizado pelo próprio sistema eletrônico, sem qualquer interferência 
do(a) Pregoeiro(a) ou da Administração. 
 

14.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o 
eventual sorteio realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 

15. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 

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

SUBSEÇÃO III – DO EMPATE FICTO 

 
16. Finalizada a disputa de lances e definida a ordem de classificação das propostas, o sistema eletrônico automaticamente 
identificará as microempresas e as empresas de pequeno porte (ME/EPP) participantes sob tal condição, fazendo a 
comparação entre os valores por estas ofertados e aqueles classificados como melhor lance, a fim de verificar a ocorrência 
da hipótese de empate ficto definida no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
   

16.1 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
16.2 A identificação das licitantes ME/EPP ocorrerá em coluna própria do sistema, após verificação automática do porte 
da entidade empresarial, junto à Receita Federal. 
 
16.3 Estarão enquadradas na situação de empate ficto todas as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 

16.3.1 As propostas das ME/EPP, nesta hipótese, serão automaticamente classificadas pela ordem crescente dos 
seus preços globais ofertados. 

 
16.3.1.1. Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos mesmo após o encerramento dos 
lances, o sistema fará automaticamente a classificação entre elas, a partir do que o sistema procederá na forma 
do item supra.  

 
16.3.1.1.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas 
incluído o eventual sorteio realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao 
princípio da publicidade. 

 
16.3.2 A ME/EPP mais bem classificada será convocada pelo sistema para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) 
minutos, proposta de preço inferior àquela inicialmente classificada como menor preço, sob pena de preclusão. 

  
16.3.2.1 Caso a ME/EPP ofereça proposta de preço inferior àquela de menor valor, passará a ser considerada 
como a melhor classificada pata o item ou lote sob disputa. 
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16.3.2.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresentar oferta final desista de 
fazê-lo ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as remanescentes classificadas nos 
dentro da faixa de empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 

 

SEÇÃO III – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS 

 
17. Definida a ordem de classificação final, o(a) pregoeiro(a) convocará a licitante melhor classificada em cada lote ou item 
para envio, exclusivamente pelo sistema eletrônico, dos documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, a 
incluir a proposta de preços ajustada.  

 
17.1. Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos 
estimados pelo MPBA. 

 
17.1.1 Os critérios de aceitabilidade de valores são cumulativos, verificando-se a adequação da oferta tanto em 
relação aos valores totais/globais quanto aos valores unitários estimativos da licitação. 

 
17.2. Somente haverá a convocação da licitante para envio da proposta ajustada e demais documentos exigidos na 
PARTE II caso o(s) valor(es) ofertado(s) esteja(m) dentro dos limites referenciais estabelecido neste edital. Caso 
contrário, deverá a licitante aceitar a negociação do valor/lance ofertado, adequando-o ao referencial, sob pena de 
desclassificação. 
 
17.3. A proposta de preços ajustada e os documentos correlatos deverão obedecer aos regramentos contidos na PARTE 
II - SEÇÃO III deste edital. Ademais, deverá a primeira conter preços unitários e totais de valores idênticos ao lance final, 
ou menores (nas hipóteses de ajustes necessários ou negociação). 

 
18. O prazo para envio da proposta de preços ajustada e demais documentos requeridos pelo(a) Pregoeiro(a) será de 02 
(duas) horas, contadas a partir da convocação feita via mensagem em sistema. 
 

18.1 Dentro do prazo assinalado pelo(a) pregoeiro(a), poderá a licitante ser convocada para envio de outras 
documentações complementares, necessárias à análise da adequação da oferta às especificações técnicas do objeto 
licitado. 
 
18.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-
se-á às sanções previstas neste Edital e nas legislações aplicáveis. 

 
19. Documentos enviados após o final do prazo consignado, ou remetidos por meio diverso do sistema, serão considerados 
como não apresentados.  

 
 

SEÇÃO IV – DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

 

SUBSEÇÃO I – DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA 

 
20. Recebida a proposta ajustada e demais documentos indicados na PARTE II, será iniciada a etapa de aceitação de 
proposta de preços, de modo que o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação apresentada pela licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote, conforme o caso. 
 

20.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará o envio tempestivo de todos os documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste 
edital, sob pena de desclassificação da licitante. 
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21. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade: 
 

a) dos preços ofertados com os valores máximos estimados para a licitação; 
 

b)  do(s) item(ns) ofertado(s) em relação às especificações técnicas mínimas exigidas em edital. 
 

21.1. Caso seja verificada pelo(a) Pregoeiro(a), na proposta de preços apresentada, a ocorrência de erro formal ou 
material sanável que não impacte em majoração do valor global ofertado, poderá ser concedido um único prazo, 
definido pelo(a) pregoeiro(a), para a licitante realizar os devidos ajustes, com consequente reenvio da proposta de 
preços em sistema. 

 
21.1.1 Para fim do quanto disposto neste item, entender-se-á por erro, exemplificativamente, as falhas de grafia 
referentes a: modalidade, número do certame ou ano de vigência; divergência de valores cujo saneamento não 
majore o preço global ofertado por lote ou item (conforme critério de julgamento informado no preâmbulo deste 
edital). 
 
21.1.2 Em quaisquer casos de erro relativo a divergência de valores, deverão prevalecer, sempre, os menores valores 
informados. 
 
21.1.3 Será desclassificada a licitante que não corrigir eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a), ou cuja 
proposta apresente erro(s) insanável(eis). 

 
22. Ademais, verificará o(a) Pregoeiro(a) a regularidade das demais documentações apresentadas, em consonância com os 
regramentos correspondentes, constantes na PARTE II deste edital. 
 
23. A ausência de envio de quaisquer dos documentos listados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, ou o envio com 
irregularidade frente às exigências editalícias, implicará na desclassificação da licitante, à exceção das seguintes hipóteses: 
 

a) Ausência de apresentação de documento sob a forma exigida na PARTE II, mas cujo conteúdo tenha sido 
apresentado no bojo de outro arquivo, desde que presentes todos os requisitos materiais e substanciais 
correspondentes previstos em edital, e que o documento ofertado seja juridicamente apto e adequado para 
atender à finalidade do regramento editalício; 

 

b) Possibilidade de realização de diligência a cargo da licitante para suprir irregularidade sanável, a exemplo da 
ausência parcial de informação em documento apresentado, nos termos da Cláusula 27 desta PARTE V; 

 

c) Possibilidade de realização de diligência pela Administração, nos termos da Cláusula 28 desta PARTE V, desde 
que esta se demonstre apta a suprir a informação que deveria constar em documento obrigatório. 

 
23.1. A possibilidade de saneamento prevista na alínea “b” somente ocorrerá se não implicar em alteração substancial 
do documento, e desde que respeitados os ditames do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 
23.2. Na hipótese da alínea “b”, será desclassificada a licitante que não atender à convocação para realização de 
diligência, ou cuja resposta não seja apta a sanear eventuais falhas/omissões apontadas pelo(a) Pregoeiro(a). De igual 
forma, no que se refere à alínea “c” haverá desclassificação caso não seja possível a realização de diligência pela 
Administração, ou que esta se demonstre infrutífera ao saneamento da pendência verificada. 
 

24. Não tendo sido verificada hipótese de desclassificação de licitante nos termos dos itens anteriores, a proposta de preços 
ajustada e os documentos técnicos (se houver) serão encaminhados à área técnica competente do MPBA, a qual realizará 
análise do objeto ofertado e emitirá parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de aceitação 
ou recusa da proposta. 
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24.1 As características técnicas do objeto ofertado deverão ser passíveis de verificação e confirmação através da 
documentação apresentada, sob pena de desclassificação, ressalvada a hipótese de realização de diligência nos termos 
deste edital. 

 

SUBSEÇÃO II – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
25. Para fins de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação de habilitação enviada pela licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote (conforme o caso). 
 

25.1 A documentação poderá ser encaminhada, a critério do(a) Pregoeiro(a), para validação por área(s) técnica(s) 
competente(s) do MPBA, a(s) qual(is) emitirá(ão) parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para 
fins de habilitação/inabilitação de licitante. 

 
25.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará, para além da documentação apresentada pela licitante, o Certificado de Registro 
(CRC/SIMPAS ou SICAF) das licitantes.  
 

25.2.1. As informações constantes em registro serão aptas a substituir a apresentação da documentação 
correspondente, desde que respeitados os termos da SEÇÃO III da PARTE III deste edital.  
 
25.2.3. No que tange a eventuais informações de habilitação vencidas no cadastro/registro, constituirá meio legal 
de prova a verificação, pelo(a) Pregoeiro(a), nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 

25.2.3.1. Realizada a verificação, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise 
documental. Caso reste comprovada a regularidade, será considerada suprida a pendência. 

 

SUBSEÇÃO III – DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

 
26. O(a) pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
27. Na forma de diligência, poderão ser solicitados à licitante documentos complementares, a fim de esclarecer ou 
confirmar situação fática ou jurídica pré-existente, inclusive para esclarecer dúvidas ou suprir a ausência de alguma 
informação na documentação exigida e apresentada anteriormente, respeitada a isonomia entre os participantes. 
 

27.1 Não será cabível diligência para concessão de novo prazo para apresentação de documento que não tenha sido 
enviado no prazo originalmente exigido, situação que configuraria indevida comprovação posterior de requisito de 
aceitação de item ofertado e/ou de condição habilitatória. 
 
27.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, observadas as eventuais ressalvas 
indicadas neste edital. 
 
27.3 Solicitada a diligência à licitante, o respectivo prazo para cumprimento será determinado em sessão pelo(a) 
Pregoeiro(a), assegurado o lapso mínimo de 02 (duas) horas a contar da solicitação. 
 

27.3.1 Os documentos deverão ser enviados por meio do sistema, preferencialmente em arquivo compactado. 
 

27.3.2 O prazo concedido poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), mediante solicitação escrita e 
justificada da licitante, formalizada mediante mensagem em chat (caso disponível) ou envio de e-mail ao endereço 
licitacao@mpba.mp.br, antes do encerramento do prazo concedido.  
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27.4. A licitante deverá atender à solicitação no prazo estipulado, sob pena de desclassificação ou inabilitação, conforme 
o caso. 
 
27.5. O ônus da prova da exequibilidade dos preços ofertados, quando requerida, incumbirá exclusivamente à autora 
da proposta.  

 
27.5.1 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 
ela expressamente renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 
27.5.2 Para o fim de comprovação da exequibilidade de preço(s), deverá ser demonstrada a viabilidade deste(s) 
através de documentação que comprove ou justifique que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 
ou suficientes para o fiel cumprimento da execução contratual, e/ou que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto da licitação. 

 
28. Para fins de aceitação, ademais, poderá a Administração realizar quaisquer diligências julgadas necessárias à análise 
dos documentos apresentados e/ou itens ofertados, inclusive no tocante à verificação da validade e/ou veracidade de 
documentos e informações, análise de adequação técnica de produto e exame sobre a exequibilidade de proposta. 

 
28.1. Constituem meios legais de prova as consultas, pela Administração, a sítios oficiais de órgãos, fabricantes e 
entidades emissores de certidões/documentos, bem como as verificações junto a pessoas jurídicas de direito público 
ou privado que tenham fornecido atestado(s) de capacidade técnica ou outros documentos. 
 
28.2 Realizada a diligência, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental.  
 
28.3 A prerrogativa da Administração não exime o ônus da licitante, de modo a não lhe ser cabível a alegação de 
obrigação da Administração para se furtar ao cumprimento das regras editalícias. 

 
29. Nas hipóteses de necessidade de análise técnica, apresentação de realização de diligências, a sessão poderá ser 
suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), mediante comunicação às licitantes via chat em sistema. 
 

29.1 Na hipótese de suspensão para a realização de diligência, o(a) Pregoeiro(a) informará a data e horário previstos 
para o reinício da sessão mediante aviso prévio no sistema. 

  
29.1.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao 
saneamento de que trata a Cláusula 26 desta PARTE V, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
  
29.1.2. Sempre que possível, o aviso será realizado durante a sessão pública de licitação. 

  
29.2 Caso haja necessidade de solicitação de diligência a cargo de licitante após a suspensão da sessão, esta será 
solicitada através de convocação via aviso em sistema e envio de e-mail para o endereço eletrônico da licitante 
consignado em proposta, e a resposta deverá ser remetida via sistema, salvo solicitação expressa do(a) pregoeiro(a) de 
modo diverso. 
 

30. Em eventual necessidade de prorrogação ou antecipação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão 
pública será remarcada, mediante comunicação às licitantes através de mensagem em sistema. 

 
30.1 Em se tratando de antecipação, a sessão será marcada, em regra, para o primeiro dia útil subsequente à decisão 
de remarcação, devendo ser comunicada através de aviso a ser inserido no sistema pelo(a) pregoeiro(a).  

 
30.1.1 Na hipótese acima indicada, respeitar-se-á o prazo de antecedência mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da inclusão da mensagem em chat. 
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SUBSEÇÃO IV – DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

 
31. O(a) Pregoeiro(a) comunicará às licitantes, via mensagem em sistema, o resultado da análise da proposta de preços (e 
documentos correlatos) e da documentação de habilitação da licitante melhor classificada por lote ou item. 
 
32. A proposta de preços poderá ser recusada, com consequente desclassificação da proponente, quando a proposta e/ou 
quaisquer dos demais documentos exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos 
estabelecidos neste instrumento convocatório, especialmente a PARTE II; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas; 
 

33. Será inabilitada a proponente, quando quaisquer dos documentos de habilitação exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos 
estabelecidos neste instrumento convocatório, especialmente a PARTE III; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas. 

 
34. Toda e qualquer desclassificação e/ou inabilitação será sempre fundamentada e registrada em sistema, para 
acompanhamento por todas as participantes. 
 
35. Recusada a proposta ou inabilitada a licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, na ordem de 
classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas no edital. 
 

35.1 Nestes casos, o(a) pregoeiro(a) verificará a ocorrência de nova hipótese de empate ficto, conforme procedimento 
previsto na Seção II - Subseção III desta PARTE V do edital. 

 
35.2 Caso todas as propostas ofertadas sejam desclassificadas ou todos as licitantes sejam inabilitadas, o lote ou item 
correspondente será declarado fracassado. 

 
36. Constatado o pleno atendimento às exigências do Edital das documentações relativas a proposta e habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) dará continuidade à sessão e habilitará a licitante no sistema eletrônico, declarando-a vencedora. 

 

SEÇÃO V – DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
37. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte beneficiária do regime diferenciado 
da Lei Complementar nº 123/2006, e cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal 
e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
a proponente for declarada a vencedora do certame. 
 

37.1 O prazo poderá ser prorrogado 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.   

 
38. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas na legislação aplicável, sendo facultado à Administração determinar a(o) Pregoeiro(a) que proceda a 
convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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SEÇÃO VI – DO RECURSO ADMINISTRATIVO   

 
39. Declarada(s) a(s) vencedora(s), o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma 
imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer de decisão do(a) Pregoeiro(a). 
 

39.1 A intenção de recurso deverá ser manifestada dentro do prazo máximo de 20 (vinte) minutos contados da 
convocação, com o registro da síntese das razões, em campo próprio do sistema. 

 
39.1.1 As manifestações realizadas após o prazo estabelecido serão consideradas intempestivas e não serão aceitas 
pelo(a) Pregoeiro(a). Não serão acatadas, ademais, as manifestações apresentadas sem motivação ou realizadas 
fora do campo próprio em sistema. 

 
39.2 A falta de manifestação tempestiva, motivada ou adequada de licitante(s) para recorrer da decisão do(a) 
Pregoeiro(a) importará na preclusão do direito recursal e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à 
licitante vencedora. 

 
40. Acatada a intenção de recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, 
cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da recorrente. 
 

40.1. As petições (razão e contrarrazão) deverão ser dirigidas a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, 
e encaminhadas através de campo próprio no sistema de licitação, até as 23:59h do último dia do prazo. 

 
40.2. O requerimento deverá atender, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos (sob pena de não conhecimento): 

 
a) Qualificação da pessoa jurídica postulante, com indicação de: razão social; número de cadastro junto ao 

CNPJ/RFB; endereço completo da sede (matriz ou filial); e local e endereço eletrônico para recebimento das 
comunicações; 
 

b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
 

c) Em se tratando de recurso, a indicação de decisão(ões) combatida(s), exposição de fatos e fundamentos, e 
pedido(s). 

 
40.3. Durante o prazo de interposição de recurso, será garantido o acesso das licitantes aos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses, ou a qualquer outra informação processual necessária à instrução do recurso. 

 
41. A não interposição de recurso dentro do prazo estabelecido importará na preclusão do direito recursal do recorrente 
e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 
 
42. Apresentado recurso em sistema, o(a) Pregoeiro(a) poderá: 
  

42.1 Não conhecer do recurso, quando ausentes os pressupostos recursais. 
 
42.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão. 
 
42.3 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para análise e decisão final da autoridade julgadora. 

 
43. As decisões dos recursos serão disponibilizadas em campo próprio no sistema eletrônico de licitação. 
 
44. Nas hipóteses de reconsideração da decisão pelo(a) Pregoeiro(a) ou de provimento do recurso pela autoridade 
julgadora, serão invalidados apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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44.1 Em se tratando de recurso cujo pedido tenha visado a inabilitação e/ou desclassificação da licitante vencedora, 
o(a) Pregoeiro(a) procederá à inabilitação da licitante, voltará à fase de aceitação de proposta e examinará a melhor 
proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que 
atenda ao Edital. 

 

SEÇÃO VII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
45. Não havendo manifestação de intenção de recurso, ou a respectiva interposição tempestiva, o objeto do pregão será 
adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), que encaminhará os autos para a homologação do resultado pela Autoridade Superior, 
com observância do disposto neste Edital. 
 
46. Decididos os recursos (caso apresentados) e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente 
adjudicará o objeto à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 
 
47. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
 

SEÇÃO VIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
48. Após a homologação, o Ministério Público do Estado da Bahia convocará a licitante vencedora para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO, através de seu representante legal ou outro 
mandatário com poderes expressos; 
 

48.1 A convocação ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços final 
ajustada, e o atendimento pelo fornecedor deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, 
sob pena de decair seu direito à contratação/registro; 
 

48.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento 
fundamentado da adjudicatária; 
 
48.1.2 A exclusivo critério da Administração, a assinatura do contrato se dará por meio do Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI, por meio físico ou mediante assinatura digital (com utilização de certificado digital). 

 
48.1.2.1 Para assinatura via SEI, a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou 
procurador junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, conforme orientações constantes em 
https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-externo/. 
 

48.1.2.1.1 A recusa da adjudicatária em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de 
registro de preços implicará na decadência ao direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação específica. 

 
48.1.2.2 Para assinatura em meio físico, a licitante deverá assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e 
forma, com posterior remessa ao endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. Após envio, deverá a 
adjudicatária enviar o código de rastreio da postagem para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
 
48.1.2.3 Para assinatura digital, a licitante deverá enviar 01 (uma) via do contrato para o endereço 
contratos@mpba.mp.br. Em tal hipótese, somente será aceito o documento após a verificação da validade e 
autenticidade do certificado digital correspondente. 

 
48.1.3 Na hipótese de recusa do fornecedor registrado em assinar o(s) instrumento(s) de contrato, com 
consequente decadência do direito à contratação, a Administração poderá revogar a licitação ou determinar ao(a) 
Pregoeiro(a) que retorne à fase de aceitação de proposta e examine a melhor proposta subsequente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital; 
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48.1.3.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo da eventual aplicação 
das sanções administrativas e legais cabíveis à licitante vencedora originária;  

 
48.2 Como requisito para a celebração do contrato, a licitante deverá manter todas as condições de habilitação exigidas 
na licitação. 

 
49. As demais disposições e condições de execução contratual, tais como regime e forma de execução, recebimento do 
objeto, gerenciamento, vigência da contratação, reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades, 
cancelamento de registro e rescisão contratual estão estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II e na minuta de 
contrato – ANEXO IV. 
 
50. Poderá ser acrescentada à contratação qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, 
desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao Ministério 
Público do Estado da Bahia. 

 

 SEÇÃO IX – DAS SANÇÕES  

 
51. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. 
 
52. As demais sanções por inexecução contratual estão previstas no Anexo II – Termo de Referência e Anexo III – MINUTA 
DO CONTRATO. 
 

SEÇÃO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
53. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
54. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
55. É facultado a(o) Pregoeiro(a), à autoridade a ele superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do 
Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 

55.1 Fica facultado ao MPBA, através da área técnica competente, realizar diligências técnicas necessárias à validação 
das documentações, declarações e/ou informações ofertadas em quaisquer das fases da licitação e/ou contratação, 
inclusive junto ao(s) fabricante(s), quando for o caso. 

 
55.2 A invalidação de quaisquer documentações, declarações e/ou informações, pela área técnica, implicará na exclusão 
do licitante/adjudicatário do procedimento licitatório, de acordo com a fase em que este se encontrar (aceitação da 
proposta, habilitação ou contratação). 

 
56. Em caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) do sistema eletrônico que importe prejuízo à continuidade da sessão, em 
quaisquer de suas fases, esta será suspensa e terá reinício em data e horário por aquele(a) estabelecidos, sobre os quais se 
dará conhecimento aos participantes, via sistema.  
 
57. O pregão poderá ser suspenso temporariamente pelo(a) Pregoeiro(a), quantas vezes forem necessárias, desde que 
conferida prévia comunicação às licitantes via sistema. 
 

57.1 A publicidade da suspensão temporária dos trabalhos será realizada pelo(a) Pregoeiro(a) via chat em sistema, 
sendo medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
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57.2 O(a) Pregoeiro(a) poderá antecipar a reabertura da sessão quando necessário, desde que o faça mediante prévia 
comunicação via sistema. 

 
58. A(s) proponente(s) intimada(s) para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
   
59. O sistema eletrônico gera, ao final do certame, a Ata da Sessão Pública do pregão, com indicação do lance vencedor e 
demais informações relativas à Sessão Pública. 
 

59.1 A ata será automaticamente disponibilizada no sistema eletrônico para acesso livre, imediatamente após o 
encerramento da sessão pública. 

  
60. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo 
administrativo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle e demais interessados.  
 
61. A homologação do resultado da presente licitação não vincula uma subsequente contratação, podendo a Instituição 
revogar o processo licitatório, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anula-lo, por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, 
publicando o resumo da decisão no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia,  para conhecimento 
amplo dos participantes da licitação. 
  
62. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto na minuta de contrato, 
mediante prévia comunicação formal e expressa por parte do Ministério Público do Estado da Bahia, e desde que verificada 
a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem necessários, respeitados os limites 
legais. 
  
63. Os casos omissos que porventura forem detectados neste Edital, serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de 
Apoio, com base na legislação em vigor. 
 
64. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Salvador – Bahia, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 

 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 

 PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

ESTIMADO 

LOTE ÚNICO 

1 

Serviço especializado de exame de DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO DUO. 
 
A Licitante deverá apresentar descrição sucinta do 
item ofertado, com principais características, sob 
pena de não aceitação da proposta 

unidade 27 R$ xxx,xx R$ xxx,xx 

2 

 Serviço especializado de exame de DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO TRIO. 
A Licitante deverá apresentar descrição sucinta do 
item ofertado, com principais características, sob 
pena de não aceitação da proposta 

unidade 541 R$ xxx,xx R$ xxx,xx 

3 

Serviço especializado de exame de DNA “post-
mortem” para investigação de vínculo genético de 
parentesco, TIPO POST MORTEM, 
A Licitante deverá apresentar descrição sucinta do 
item ofertado, com principais características, sob 
pena de não aceitação da proposta 

unidade 55 R$ xxx,xx R$ xxx,xx 

VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ xxx,xx 

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 
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REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas 
estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados 
pelo MPBA, conforme Termo de Referência. 
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que 
deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá 
utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO 
OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS): 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados (análise por DNA para investigação de 
vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”), atendendo às demandas do Projeto 
Paternidade Responsável. 
 
Observação: Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do ANEXO I (indicado 
ao final do documento). 
 

1.2 FORMA DE 
CONTRATAÇÃO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATA (PONTUAL/POR ESCOPO) 

1.3 PLANILHA DE 
COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS 
NÃO SERÁ EXIGIDA DOS LICITANTES 

1.4 JUSTIFICATIVA: 
 

NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

Justifica-se a contratação de uma empresa para realização de exames de DNA, a destinação de recursos 
oriundos do Convênio nº 902186/2020 com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Meta 1. O objetivo 
é dar suporte aos atendimentos do Projeto Paternidade Responsável, com a realização de exames de DNA, 
sem ônus para a população baiana carente, a fim de alcançarmos o maior número de reconhecimentos de 
paternidade possível, sem o ajuizamento de ação. 

1.5 JUSTIFICATIVA: 
 

AGRUPAMENTO DOS 
ITENS EM LOTES 

JUSTIFICATIVA (licitação disputada por lotes):A contratação por lote único é pelo fato de tratar-se de 
apenas um tipo de serviço (realização de Exames de DNA), onde a Contratada deverá ser responsável pela 
realização e laudos dos exames Trio, Duo e Post Mortem, atendendo, desta forma, às exigências 
pertinentes à investigação de paternidade tratadas em audiência realizada pelos Membros do Ministério 
Público. 

1.6 JUSTIFICATIVA: 
SERVIÇOS 

CONTINUADOS 
NÃO SE APLICA (Não se trata de licitação para contratação de serviços continuados) 

1.7 ENQUADRAMENTO 
DO OBJETO 

SERVIÇOS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos, com base nas especificações usuais praticadas no mercado. (REGRA) 

1.8 INDICAÇÃO 
DECARACTERÍSTICAS 

E/OU ESPECIFICAÇÕES 
EXCLUSIVAS 

NÃO  

 

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

 
2.1 PARÂMETRO(S) DE 

JULGAMENTO DA 
PROPOSTA 

MENOR PREÇO (REGRA GERAL) 
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2.2 ANÁLISE 
DOCUMENTAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
CAOCIFE 

2.3 MODO DE DISPUTA 
DA LICITAÇÃO 

ABERTO (Regra geral) 

➢ Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances: 3% (três por 
cento), a incidir sobre todos os itens (SUGESTÃO) 

 
2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS 
PARA AS LICITANTES 

 

ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL (Regra) 

2.5 DOCUMENTAÇÃO A 
SER SOLICITADA EM 
CONJUNTO COM A 

PROPOSTA 

NÃO HÁ DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA 

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
DEMONSTRAÇÃO DE 
COMPATIBILIDADE 

(AMOSTRA)  

NÃO 

 
2.7 DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO -  
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 

A) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA- Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 

 
➢ DADOS MÍNIMOS EXIGIDOS (INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA): 

 

• Indicação dos serviços executados; 

• Indicação dos quantitativos; 

• Prazos de execução 

 
➢ CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS DADOS SOLICITADOS (INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA): 

 

• CARACTERÍSTICAS: Prestação de serviços referentes à coleta de material de vínculo genético 

para realização de exames de DNA Trio, Duo e Post Mortem; 

• PRAZOS: A realização dos exames deverá ser em até 30 (tinta) dias após o contato pela 

Contratante. 

• QUANTIDADES: 17 Exames/Mês 

 

➢ JUSTIFICATIVA PARA O(S) PERCENTUAL(AIS) DEFINIDO(S) - (Se houver exigência de quantitativo 
mínimo e/ou de parcela de maior relevância e valor significativo): As quantidades indicadas 
representam aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das demandas mensais estimadas 
de exames a serem realizados. 

  
➢ SOMATÓRIO DE ATESTADOS: SIM, para todos os critérios; 

 

Anexo Minuta de edital (0356496)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 130

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 37 de 57 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
B) NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO PROFISSIONAL COMPETENTE OU 
CERTIDÃO/ALVARÁ DE ÓRGÃO ESPECÍFICO 

 
➢ NOME DO DOCUMENTO: Certificados de Responsabilidade Técnica, tanto da empresa licitante 

(Laboratório) quanto do(a)(s) profissional(ais) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s), nos 
termos do item C.1 a seguir. 
 

➢ ÓRGÃO/ENTIDADE EMISSOR(A): Conselho Regional de Biologia – CRBIO 

➢ ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: Todos 

➢ NORMA APLICÁVEL: Lei 6.684/1979 e Decreto nº 88.438/1983. 

 

 
C) OUTRO(S). Especificar:  
 

C.1) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE QUALIFICADA (RESPONSÁVEL TÉCNICO): 
 

Deverá ser apresentada declaração formal, emitida por representante legal da licitante, que contenha 
indicação expressa do(a)(s) profissional(ais) que atuará como responsável técnico da empresa durante a 
execução contratual, adequado para a realização do objeto da licitação. 
 
REGRAS: 

 
C.1.1) Tal(ais) profissional(ais) deverá(ão) obrigatoriamente possuir todas as seguintes qualificações 
mínimas: 

 
I – Estar(em) legalmente habilitado(a)(s) para exercer responsabilidade técnica de um 
laboratório clínico humano; 
 
II – Possuir(em) experiência comprovada em estudos de DNA forense; 
 
III – Possuir(em) nível superior com especialização em Genética Forense e/ou Biologia 
Molecular, devidamente reconhecidos pela entidade competente; 
 
IV – Ser(em) detentor(a)(s) de atestado(s) de responsabilidade técnica para a realização de 
testes de investigação de paternidade. 

 
C.1.2) Deverá ser indicado(a), ao menos, um(a) profissional como responsável técnico da empresa 
para a consecução dos serviços a serem contratados. 
 
C.1.3) A comprovação do atendimento às qualificações acima descritas deverá ocorrer no prazo de 
até 10 (dez) dias contados do início da vigência contratual. 
 
C.1.4) Para cada profissional indicado, deverá haver a apresentação da correspondente comprovação 
de vínculo presente ou futuro com a licitante, nos termos do subitem C.2, a seguir. 

 
C.2) COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) E A EMPRESA 
LICITANTE. 
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Deverá ser apresentado documento comprobatório de que o(s) profissional(ais) indicado(s) na 
declaração de disponibilidade acima possui(em) ou possuirá(ão) vínculo profissional com a licitante, para 
atuar como responsável técnico da empresa na consecução dos serviços a serem contratados.  
 
REGRAS: 

 
C.2.1) A comprovação deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

 
I - Carteira de Trabalho;  
 
II - Contrato social;  
 
III - Contrato de prestação de serviços;  
 
IV - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pelos serviços licitados 
e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser 
a esta adjudicado. 

 
C.2.2) Conforme opção IV acima, não há necessidade de que a licitante mantenha vínculo profissional 
com o(a)(s) profissional(ais) especificamente para fins de licitação. 

 

2.8 DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO - 

QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

   CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DE ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
E/OU DO CONTRATO  

HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO:                                                   
 
Prazo: 10 dias Úteis 

 

3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
3.1 REGRAS DE 

EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

3.1.1 REGIME DE EXECUÇÃO: EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO 

3.1.2 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO: 
 
➢ 08 dias Úteis  

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por 
quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), 
aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega 
for via postal). 
 

3.1.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, 
por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal 
nº8.666/1993 
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3.1.3 FORMA E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  Os serviços contratados deverão iniciar tão logo seja 
entregue a nota de empenho e a execução da sua totalidade ocorrerá até o dia 16 de dezembro de 2023, 
respeitadas as condições pactuadas para a vigência do contrato. A partir do início da execução da prestação de 
serviços, a Contratada deverá disponibilizar material para coleta de sangue e/ou qualquer material biológico, 
nos postos do Laboratório na capital, bem como o fornecimento dos KITS para coleta do material genético, que 
serão encaminhados pela Coordenação da Contratante às Promotorias de Justiça do interior, que serão 
responsáveis pela coleta do material. 

A coleta do material genético dar-se-á por meio de agendamento prévio, realizado por meio telefônico pela 
equipe de profissionais do Ministério Público, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h, e o 
encaminhamento das partes envolvidas (investigados e investigantes) aos Postos de Coleta situados nesta 
Capital, mediante ofício assinado pelo Promotor de Justiça, devidamente acompanhado dos documentos das 
partes envolvidas, podendo haver acordo entre o Contratante e a Contratada para ajustes de dias e horários de 
funcionamento. 

Ressalta-se que o Projeto Paternidade Responsável tem como principal objetivo levar os atendimentos do 
Promotor de Justiça às cidades mais longínquas e de difícil acesso à justiça pela comunidade. Sendo assim, a 
necessidade do fornecimento de KITS às Promotorias de Justiça do Interior que aderiram ao Projeto Paternidade 
Responsável é de fundamental importância. 

Assim sendo, os KITS deverão ser entregues à Coordenação deste Projeto, sito à Av. Joana Angélica, 1380, 
Palacete Ferraro, Nazaré, nesta capital baiana, sob a responsabilidade da Coordenação, o envio às respectivas 
Comarcas. 

O Prazo para o agendamento e realização dos exames deverá ser de no máximo 30 dias, a partir do momento 
em que for feito o contato com a Contratada pelo Ministério Público. 

A coleta do material genético será realizada pelos profissionais da Contratada, nos seus postos de coleta, 
situados nesta Capital. No que se refere aos kits que serão encaminhados às Promotorias de Justiça das cidades 
do interior do Estado que aderiram ao Projeto Paternidade Responsável, a coleta será realizada pelo profissional 
da Secretaria de Saúde do município, solicitado pelos Membros do Ministério Público, na própria sede de cada 
MP. No que diz respeito à devolução da coleta do material genético realizada nas Promotorias de Justiça do 
interior, caberá à Contratante encaminhar à sede da Contratada na Capital. 

O prazo de entrega dos laudos, contendo o resultado do exame, será de até 20 (vinte) corridos para os casos de 
exames de DNA Trio e Duo, e de até 30 (trinta) dias corridos nas situações envolvendo suposto pai ou suposta 
mãe falecidos (Post Mortem), podendo haver, nos casos excepcionais, a possibilidade de prorrogação dos prazos 
de mais 10 (dez) dias para cada situação, desde que devidamente justificado pela Contratada. O termo inicial 
para a contagem do prazo será a partir da realização da coleta do material genético por parte da Contratada, e, 
nos casos em que a coleta seja realizada pela Contratante, o prazo começa a contar a partir da entrega do 
material coletado à Contratada. 
 
A Contratada ficará responsável pela entrega dos resultados dos exames na sede da Contratante, no Projeto 
Paternidade Responsável, hoje situada na Av. Joana Angélica, 1.380, Palacete Ferraro, Nazaré, nesta Capital. 
 
Os exames de DNA, e respectivos laudos, deverão ser executados por profissionais treinados e capacitados, 
aptos e habilitados legalmente a executar os tipos de serviços contratados, sob responsabilidade de 
responsável(eis) técnico(s) detentor(a)(es) de todos os requisitos de qualificação exigidos no item 2.7, subitem 
C.1, deste termo de referência.  
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Para tanto, deverá a CONTRATADA apresentar ao CONTRATANTE, no prazo de 10 dias da assinatura de contrato, 
toda a documentação necessária à comprovação de tais exigências, sob pena de rescisão contratual e adoção 
das sanções e medidas administrativas cabíveis. 
 
Na hipótese de rejeição pelo CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA providenciar a substituição do profissional 
indicado e rejeitado, no prazo máximo de 5 dias úteis, com submissão da nova documentação para análise e 
aprovação. 
 

3.2 EXIGÊNCIA DE 
GARANTIA PARA O 

OBJETO 
SEM EXIGÊNCIA DE GARANTIA 

 
3.3 CONDIÇÕES E 
RESPONSÁVEIS 

PELO 
RECEBIMENTO 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 02 dias Úteis 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 20 dias Corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CAOCIFE 

3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇO(S) REJEITADO(S): 20 dias Corridos 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos serviços ocorrerá mediante conferência destes, confrontando com as especificações 
contidas no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na proposta de preços, bem 
como a regras, condições e quantitativos definidos na ordem de serviços.  
  
3.3.6 O recebimento definitivo do objeto deste contrato e dará no prazo de 15 (quinze) dias e só será 
concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos administrativos cabíveis, 
observados os termos dos arts. 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
3.3.7 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a responsabilidade 
do fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no 
processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Ministério Público do Estado 
da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.  
 

3.4 POSSIBILIDADE 
OU NÃO DE 

SUBCONTRATAÇÃO  

ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO  
 

➢ Indicar parcela(s) subcontratável(eis): Coleta de material genético necessário ao processamento do Exame 
de DNA. 
 

➢ Indicar regras/condições para subcontratação: Será admitida a subcontratação de Postos de Coleta, local 
utilizado para a extração das amostras do material biológico - DNA. 
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3.5 CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO: Mensalmente, conforme quantidades de testes efetivamente 
realizados no período. 

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: 

• As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos 
tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão 
conter as seguintes informações: número do convênio a que se refere a contratação, número da 
licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que formaliza a execução da despesa. 

• Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais 
atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, 
compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, 
decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no 
sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE. 

• Apresentar à Contratante, através do CAOCIFE, relatórios mensais e comprovantes de realização dos 
exames para serem atestados por este Centro de Apoio visando o pagamento. 

3.6 POSSIBILIDADE 
OU NÃO DE 

REAJUSTAMENTO, 
COM INDICAÇÃO 

DE ÍNDICE OFICIAL 
 

PREÇOS PASSÍVEIS DE REAJUSTAMENTO - Regras: 
 

➢ Índice oficial para o cálculo da variação de preços: INPC/IBGE 
 
➢ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela 

contratada, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da 
proposta; 
 

➢ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o 
termo inicial o mês de apresentação da proposta e termo final o mês que antecede a data de aniversário. 
 

➢ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos apedidos de execução de serviços formalizados após 
o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta; 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE 

VIGÊNCIAS 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP): NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços) 

3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 8 meses contados a partir de(a) da data da publicação do 

resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico. 

3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA: SIM.  
 

➢ Justificativa: Para se adequar ao prazo de vigência do Convênio com o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, que vigorará até o dia 16/12/2023 

 
3.8 OBRIGAÇÕES 
DA CONTRATADA 

 

1) Executar os serviços de acordo com as especificações ou normas exigidas;  

2) Solucionar qualquer irregularidade sempre que comunicada a sua ocorrência. Neste caso a Contratada 
compromete-se, ainda, a atender ao(s) chamado(s) da Contratante, providenciando a solução para os 
problemas apontados dentro de 48 (quarenta e oito) horas contadas da sua comunicação;  

3) Prestar, sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços necessários para a correção e revisão de falhas 
verificadas na prestação dos serviços contratados, sempre que imputáveis à Contratada;  
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4) Responder pelos serviços que executar, na forma do contrato e da legislação aplicável;  

5) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados no contrato;  

6) Manter, no município de Salvador/BA, escritório e representante da Contratada durante toda vigência do 
contrato, bem como Postos de Coleta;  

7) Executar o objeto contratado dentro do melhor padrão de qualidade, obrigando-se a reparar, à sua custa, 
qualquer vício ou falha na prestação do serviço; 

8) Apresentar fatura mensal de acordo com a demanda dos serviços;  

9) Realizar os exames encaminhados pela Contratante procedendo a identificação das partes interessadas e 
portadoras da solicitação para execução do teste;  

10) Possibilitar a emissão de segunda via dos laudos sempre que solicitados pela Contratante, inclusive quando 
findo o prazo de vigência do contrato, sem ônus para a Contratante; 

11) Fornecer telefone e/ou e-mail para o agendamento das coletas nos laboratórios e/ou postos de coletas para 
os exames demandados, com atendimento em horário de expediente das 08:00h às 18:00h, de segunda a sexta-
feira. 

12) A contratada ficará responsável pelo fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou 
raspagem da mucosa oral - swab bucal), para atendimento das demandas nas comarcas do interior, nesta capital 
e região metropolitana. A definição da escolha do tipo de material genético ficará a critério da empresa 
contratada, de acordo com as medidas sanitárias vigentes e da melhor recomendação técnica e científica. 

13) Pagar salários e encargos sociais devidos pela condição de única empregadora do pessoal designado para 
execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, 
demissões, auxílios transportes, diárias, etc, obrigando-se ainda, ao fiel cumprimento das legislações 
trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste instrumento para tentar eximir-se 
destas obrigações ou transferi-las para a Contratante; 

14) Providenciar e manter empregados treinados, em número suficiente ao bom andamento dos nossos 
serviços. 

15) A Contratada deverá realizar contraprova do laudo emitido com nova coleta de material genético, quando 
solicitado, até o máximo de uma repetição quando restar dúvida a respeito do laudo obtido, a critério e sem 
ônus para a Contratante, ficando claro que tal medida será em casos excepcionais e devidamente justificados 
pela Contratante; 

16) Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica 
obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para 
os servidores do órgão ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos 
órgãos de controle interno e externo. 

 
3.9 OBRIGAÇÕES 

DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:  
 
3.9.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias 
para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
 
3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas 
CLÁUSULAS QUARTA E SEXTA; 
 
3.9.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, 
nos locais e na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato;  
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3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, 
notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução 
do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
3.9.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento 
do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste 
Contrato. 

3.10 INDICAÇÃO 
SOBRE A 

NECESSIDADE DE 
GARANTIA 

CONTRATUAL, 
COM PERCENTUAL 

NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL 
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APENSO I – DETALHAMENTO DOS ITENS 

 

Item 
Descrição 

 (Especificações técnicas) 
Código 
CATSER 

Unidade 
de 

Medida 
Quantidade 

Quantidade 
mínima por 
solicitação 

Valor unitário 
máximo 

Valor total 
máximo por 

item 

LOTE ÚNICO 

1 

Serviço especializado de 
exame de DNA para 
investigação de vínculo 
genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO DUO, conforme 
detalhamento constante no 
APENSO II.  

20540 Unidade 27 3 R$ 300,00 R$ 8.100,00 

2 

Serviço especializado de 
exame de DNA para 
investigação de vínculo 
genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO TRIO, conforme 
detalhamento constante no 
APENSO II.  

20540 Unidade 541 20 R$ 260,00 R$ 140.660,00 

3 

Serviço especializado de 
exame de DNA “post-
mortem” para investigação 
de vínculo genético de 
parentesco, TIPO POST 
MORTEM, conforme 
detalhamento constante no 
APENSO II.  

20540 Unidade 55 5 R$ 900,00 R$ 49.500,00 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens do lote) R$ 198.260,00 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

 
 

ITEM 1: 

Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo”.  

TIPO DUO.  

Exame realizado através do DNA de 02 (duas) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)) para 
investigação de paternidade ou maternidade, com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na 
Capital e fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - swab bucal) para 
atendimento das demandas nas comarcas do interior e região metropolitana. 

ITEM 2: 

Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo”.  

TIPO TRIO.  

Exame realizado através do DNA de 03 (três) pessoas envolvidas (suposto pai, mãe e filho(a)) para investigação de 
paternidade, com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e fornecimento de kit de 
coleta de material orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - swab bucal) para atendimento das demandas nas 
comarcas do interior e região metropolitana. 

ITEM 3: 

Serviço especializado de exame de DNA “post-mortem” para investigação de vínculo genético de parentesco.  

TIPO POST MORTEM.  

Exame realizado através do DNA com até 06 (seis) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)), 
utilizado como parâmetro genético no mínimo 02 (dois) parentes diretos do investigado falecido, com coleta de material 
genético realizada por técnico do laboratório na Capital e fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou 
raspagem da mucosa oral - swab bucal) para atendimento das demandas nas comarcas do interior e região metropolitana. 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
CONTRATO Nº XXX/2022 - SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.02361.0014006/2021-62, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados para análise por DNA para investigação de 
vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”. 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratado a disponibilização, pela CONTRATADA, de mão de obra capacitada, transportes, 
materiais, ferramentas, equipamentos e todos os demais insumos necessários à plena execução dos serviços contratados. 
 
1.3 A contratação se fundamenta no cumprimento da meta nº 001, do Convênio Federal nº 902186/2020. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO, E DO RECEBIMENTO 
 
2.1 O Regime de execução do presente contrato é de Execução Indireta na modalidade Empreitada por Preço Unitário. 
 
2.2 A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da data da convocação do 
CONTRATANTE;   
 

2.2.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de empenho, 
cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de confirmação de 
recebimento de e-mail).    
   
2.2.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por igual 
período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
2.3 O objeto deste contrato compreende o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, produtos, transporte 
e quaisquer materiais e itens inerentes à perfeita e completa execução do mesmo, consubstanciando-se nos seguintes serviços: 

 
2.3.1 Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo” In vivo (TIPO DUO): Exame realizado através do DNA de 02 (duas) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / 
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suposta mãe e filho(a)) para investigação de paternidade ou maternidade com coleta de material genético realizada por 
técnico do laboratório na Capital e em cidades do interior baiano.  
 
2.3.2 Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco In 
vivo (TIPO TRIO): Exame realizado através do DNA de 03 (três) pessoas envolvidas (suposto pai, mãe e filho(a)) para 
investigação de paternidade com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e em 
cidades do interior baiano.  
 
2.3.3 Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco 
Post-mortem (TIPO POST MORTEM). Exame realizado através do DNA com até 06 (seis) pessoas envolvidas (suposto pai 
e filho(a) / suposta mãe e filho(a)), utilizado como parâmetro genético no mínimo 02 (dois) parentes diretos do 
investigado falecido, com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e em cidades do 
interior baiano. 

 
2.4 Os s exames de DNA, e respectivos laudos, deverão ser executados por profissionais treinados e capacitados, aptos e 
habilitados legalmente a executar os tipos de serviços contratados, sob responsabilidade de responsável(eis) técnicos 
detentor(a)(s)s de todos os requisitos de qualificação exigidos no Edital do Certame licitatório; 
 

2.4.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura do 
contrato, toda a documentação necessária à comprovação de tais exigências; 

 
2.4.1.1 Na hipótese de rejeição do responsável técnico, deverá a CONTRATADA providenciar a substituição do 
profissional indicado e rejeitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, com submissão de nova documentação 
para análise e aprovação. 
 

2.5 Os serviços contratados deverão iniciar tão logo seja entregue a nota de empenho, conforme agendamento prévio 
realizado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, observando-se o seguinte:  
 

2.5.1 A partir do início da execução da prestação de serviços, a CONTRATADA deverá: 
 

2.5.1.1 disponibilizar o material necessário para coleta de sangue e/ou qualquer material biológico, aos postos do 
Laboratório na capital;  
 
2.5.1.2 fornecer os KITS para coleta do material genético; 

 
2.5.1.2.1 Os kits para coleta mencionados na cláusula 2.5.1.2 serão encaminhados pela Coordenação do Centro 
de Apoio Operacional às Promotorias Cíveis, Fundações e Eleitorais – CAOCIFE da CONTRATANTE às 
Promotorias de Justiça do interior que aderiram ao Projeto Paternidade Responsável, as quais serão as 
responsáveis pela coleta do material. 

 
2.5.1.2.2 os KITS deverão ser entregues à supracitada Coordenação, situada à Av. Joana Angélica, 1380, 
Palacete Ferraro, no bairro de Nazaré na cidade de Salvador, ficando sob a responsabilidade desta mencionada 
Coordenação, o envio às respectivas comarcas do interior onde se situem Promotorias que tenham aderido ao 
projeto Paternidade Responsável. 

 
2.5.2 A coleta do material genético se dará por meio de agendamento prévio, realizado  por meio telefônico, pela equipe 
de profissionais do Ministério Público do Estado da Bahia, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h, e o 
encaminhamento das partes envolvidas (investigados e investigantes) aos Postos de Coleta situados nesta Capital, se 
dará mediante Ofício assinado pelo Promotor de Justiça, devidamente acompanhado dos documentos das partes 
envolvidas, podendo haver acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA para ajustes de dias e horários de 
funcionamento.  
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2.5.2.1 O Prazo para o agendamento e realização dos exames deverá ser de no máximo 30 dias, a partir do momento 
em que for feito o contato com o CONTRATANTE. 
 

2.5.3 A coleta do material genético será realizada pelos profissionais da CONTRATADA, nos seus postos de coleta, 
situados nesta Capital. 

 
2.5.3.1 Na hipótese de envio de kit de coleta de material genético, nos termos do item 2.5.1.2, observar-se-á o 
seguinte: 
 

2.5.3.1.1 A coleta de material genético nestas hipóteses será realizada por profissional da Secretaria de Saúde 
do respectivo município na própria sede do Promotoria de Justiça, mediante solicitação do Membro do 
Ministério Público da Bahia;  
 
2.5.3.1.2 Caberá ao CONTRATANTE encaminhar à sede da CONTRATADA, localizada na Capital, o envio das 
coletas do material genético realizadas no âmbito das promotorias de Justiça do interior, cabendo à 
CONTRATADA realizar os exames, nos termos definidos neste instrumento; 

 
2.5.4 Os prazos de entrega dos laudos, contendo o resultado dos exames, observará o seguinte: 

 
2.5.4.1 Será de até 20 (vinte) corridos para os casos de exames de DNA Trio e Duo, contados da data da realização 
da coleta do material genético; 
 
2.5.4.2 Será de até 30 (trinta) dias corridos nas situações envolvendo suposto pai ou suposta mãe falecidos (Post 
Mortem), contados da data da realização da coleta do material genético; 
 
2.5.4.3 Excepcionalmente, admitir-se-á prorrogação dos prazos por mais 10 (dez) dias para cada situação, desde que 
devidamente justificado pela CONTRATADA; 
 
2.5.4.4 Na hipótese de realização de testes por meio de coleta realizada nas Promotorias de Justiça do interior do 
Estado (item 2.5.1.2.1), o prazo de entrega dos laudos será computado a partir da entrega do material coletado aos 
Laboratórios da CONTRATADA, sob responsabilidade do CONTRATANTE. 

 
2.6 A CONTRATADA ficará responsável pela entrega dos resultados dos exames na sede do Projeto Paternidade 
Responsável, hoje situada na Av. Joana Angélica, 1.380, Palacete Ferraro, Nazaré, nesta Capital; 
 
2.7 Não haverá empregados da CONTRATADA à disposição do CONTRATANTE, em tempo integral, nas suas instalações; 
 

2.7.1 A CONTRATADA manterá profissionais treinados, em número suficiente ao bom andamento dos nossos serviços. 
 

2.8 O recebimento provisório dos serviços realizados ficará sob a responsabilidade de um representante do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias Cíveis, Fundações e Eleitorais – CAOCIFE do CONTRATANTE, em conjunto com o fiscal do 
contrato - responsável pela habilitação para pagamentos, caso estes não sejam o mesmo servidor e se dará no prazo de até 
02 (dois) dias úteis, contados da realização dos serviços; 

 
2.8.1 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, 
podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 
 
2.8.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a adequar/refazer 
o serviço no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da comunicação pelo CONTRATANTE; 

 
2.9 O recebimento definitivo do objeto deste contrato será concretizado no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
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nº 006/2012 (ambas do Ministério Público do Estado da Bahia), respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal 
nº 8.666/1993;  
 

2.9.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.10 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Dispensa de Licitação que o 
originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 

Ação 
(P/A/OE) 

Região 
Destinação de 

Recursos (Fonte) 
Natureza da 

Despesa 

40.101/0005 4075 9900 100 33.90.39 

40.101/0005 4075 9900 5.300 33.90.39 

  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
4.1 Os preços unitários, por tipo de serviço, estabelecidos para plena execução do objeto contratual serão os seguintes: 
 

ITEM INDICAÇÃO DO ITEM 
QUANTITATIVO 

TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 Exames de DNA “in vivo” - TIPO DUO 27 R$ XXX R$ XXX 

2 Exames de DNA “in vivo” - TIPO TRIO 541 R$ XXX R$ XXX 

3 Exames de DNA - TIPO POST MORTEM 55 R$ XXX R$ XXX 

VALOR GLOBAL R$ XXX 

 
 
4.2. Para efeito de previsão, dá-se ao presente Contrato o valor anual máximo de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx reais); 
  

4.2.1 O valor anual máximo é meramente estimativo, não cabendo à CONTRATADA, portanto, quaisquer direitos de 
cobrança caso o montante estipulado neste item não seja atingido durante a vigência deste instrumento, porquanto o 
pagamento ocorrerá em razão da quantidade de serviços efetivamente realizados; 

 
4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 
instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 

Anexo Minuta de edital (0356496)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 143

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 50 de 57 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos no Plano de Trabalho do Convênio Plataforma + Brasil nº 
902186/2020. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS 
 
6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado mensalmente, conforme quantitativo de testes 
efetivamente realizados no período, em parcela única, após o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 
CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Apresentar à CONTRATANTE, através do CAOCIFE, relatórios mensais e comprovantes de realização dos exames 
para serem atestados por este Centro de Apoio visando o pagamento; 
 
6.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 
6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.2. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS  
 
7.1 A eventual concessão de reajustamento, nos termos do inc. XI do art. 40 da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c artigo 2º, §2º 
da Lei Federal nº 10.192/2001, fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela CONTRATADA, após o 
transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentação da proposta, mediante aplicação do INPC/IBGE, 
observadas as disposições legais.  
  

7.1.1 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos para fornecimentos formalizados após o decurso 
do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta;   
  
7.1.2 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo 
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;   

  
7.1.3 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio 
econômico-financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração 
ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1 A vigência do presente Contrato é de 08 (oito) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no Diário 
da Justiça Eletrônico, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que devidamente autorizado pela autoridade 
competente e respeitado o prazo final de vigência do Convênio nº 902186/2020. 
 

8.1.1 O prazo de vigência do presente instrumento ficará condicionado à vigência do Convênio.  
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9 Além das determinações contidas na Cláusula Segunda deste contrato e no processo de Licitação que o originou – que 
aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a CONTRATADA, obriga-se a: 
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9.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no presente 
contrato, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de 
pessoal e/ou material; 
 
9.2 Dispor de toda mão de obra, equipamentos, ferramentas, insumos e materiais necessários à execução dos serviços 
objeto deste instrumento; 
 
9.3 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da mão de obra necessária para a completa e 
eficiente execução dos serviços objeto deste contrato; 
 
9.4 Solucionar qualquer irregularidade sempre que comunicada a sua ocorrência. Neste caso a CONTRATADA compromete-
se, ainda, a atender ao(s) chamado(s) da Contratante, providenciando a solução para os problemas apontados dentro de 
48 (quarenta e oito) horas contadas da sua comunicação; 
 

9.4.1 CONTRATADA se compromete a prestar, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários para a 
correção e revisão de falhas verificadas na prestação dos serviços contratados, sempre que imputáveis à Contratada; 

 
9.5 Prestar diretamente os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se 
apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA, desde que não impeçam os compromissos pautados 
neste instrumento contratual; 
 

9.5.1 Será admitida a subcontratação parcial do objeto apenas para a coleta de material genético necessário ao 
processamento dos exames, sendo admitida a subcontratação de Postos de coleta (locais utilizados para a extração 
das amostras do material biológico-DNA); 
 

9.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
exigidas para a contratação; 
 
9.7 Manter, durante toda a vigência do contrato, no município de Salvador, escritório e representante da CONTRATADA, 
bem como postos de coleta de material para as finalidades a que se destina a presente contratação; 
 
9.8 Realizar os exames encaminhados pelo CONTRATANTE procedendo a identificação das partes interessadas e 
portadoras da solicitação para execução do teste;  
 
9.9 Possibilitar a emissão de segunda via dos laudos sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, inclusive quando findo o 
prazo de vigência do contrato, sem ônus para o mesmo;  
 
9.10 Realizar, excepcionalmente e mediante justificativa, a contraprova do laudo emitido com nova coleta de material 
genético, quando solicitado, até o máximo de uma repetição quando restar dúvida a respeito do laudo obtido, a critério e 
sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
9.11 Disponibilizar telefone e/ou e-mail para o agendamento das coletas nos laboratórios e/ou postos de coletas para os 
exames demandados, com atendimento em horário de expediente das 08:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira; 
 
9.12 Responsabilizar-se pelo fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - 
swab bucal), para atendimento das demandas nas comarcas do interior, nesta capital e região metropolitana; 
 

9.12.1 A definição do tipo de material a ser coletado ficará à critério da CONTRATADA, em conformidade com as 
medidas sanitárias vigentes e da melhor recomendação técnica e científica; 

 
9.13 Apresentar fatura mensal de acordo com a demanda dos serviços executados; 
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9.14 Promover o imediato afastamento, da execução do objeto contratual, de qualquer empregado cuja permanência se 
demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da 
CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato 
imponha; 
 
9.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
 

9.15.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela 
CONTRATADA; 
 
9.15.2 Pagar salários e encargos sociais devidos pela condição de única empregadora do pessoal designado para 
execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, 
auxílios transportes, diárias, etc, obrigando-se ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, 
sendo-lhe defeso invocar a existência deste instrumento para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para a 
CONTRATANTE; 

 
9.16 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, preços unitários e valor total, 
observando-se, ainda, o quanto disposto no item 6.3 deste instrumento; 
 
9.17 Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia 
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos 
decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou 
ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 
 
9.18 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução do contrato; 
 
9.19 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo CONTRATANTE, de 
refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou 
em conformidade com as condições deste contrato ou do processo de Licitação que o originou, providenciando sua 
imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
9.20 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste contrato, fornecendo 
informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e 
exigências apresentadas pela fiscalização; 
 

9.20.1 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada 
a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do 
órgão ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e 
externo;  

 
9.21 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução do 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
10 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
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10.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado; 
 
10.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
e SEXTA. 
 
10.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma necessários para a execução dos serviços; 
 
10.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
10.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
  
11.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

11.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
11.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
11.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
11.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
11.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

11.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

11.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

11.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
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11.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
  

11.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
11.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
12.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
12.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado 
as seguintes sanções: 
 

12.2.1 Advertência; 
 
12.2.2  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
 
12.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 
 
12.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
12.3 As multas previstas no item 12.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
12.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

12.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
12.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
12.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
12.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

12.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas da garantia contratual; 
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12.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução/execução da garantia 
contratual, as multas serão descontadas do pagamento a ser eventualmente efetuado à CONTRATADA, caso este deva 
ocorrer dentro daquele prazo, ou cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
12.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 
de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
12.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
  
13.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
13.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo de 
Licitação que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como a proposta da CONTRATADA apresentada 
no referido expediente, naquilo que não divirjam deste ajuste.                         
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
                                                                                      
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
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17.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
17.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
17.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
  
17.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
17.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 
 

Salvador, _____ de _________________ de 2022. 
 
 

Ministério Público do Estado da Bahia 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx 

Cargo 
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DESPACHO

À

Assessoria Técnico-Jurídica da SGA.

 

Encaminhamos, para análise e manifestação, minuta de edital, minuta de contrato e demais documentos que compõem a fase interna do procedimento licitatório
do Pregão Eletrônico nº 18/2022. 

 

Neste sentido, sinaliza-se que, considerando que a verba destinada à presente licitação é oriunda de transferência voluntária da União, conforme Convênio
Plataforma +Brasil nº 902186/2020, esta Coordenação de Licitações solicitou, através do despacho nº 0331549, que a área técnica verificasse a necessidade de
atendimento às normas federais aplicáveis, de modo a revisar e/ou complementar a instrução processual.

 

Em resposta, a área técnica anexou a processo o documento nº 0336651 e apresentou a manifestação nº 0336653.

 

Ante o exposto, encaminhamos o expediente para análise e manifestação dessa Assessoria, ao passo que solicitamos especial atenção no que se refere à
análise da adequação e completude da instrução processual realizada, notadamente no que se refere à legislação federal aplicável ao feito.
 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em 09/05/2022, às 16:56, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0356498 e o código CRC 20454DDD.

19.09.02361.0014006/2021-62 0356498v4
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PARECER

 

 

PROCEDIMENTO SEI Nº: 19.09.02361.0014006/2021-62 
 

INTERESSADO: CAOCIFE 

 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. MINUTA DE EDITAL. 

 

EMENTA: LICITAÇÃO. MINUTA DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE POR DNA. CONVÊNIO
FEDERAL Nº. 902186/2020. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. PELA
APROVAÇÃO. 

 

 

 

PARECER Nº. 331/2022 

 

 

 

Trata-se de solicitação, encaminhada pelo CAOCIFE, de autorização para abertura de licitação , visando à contratação de serviços
especializados de análise por DNA, para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”, atendendo à demanda do Projeto
Paternidade Responsável deste Ministério Público, conforme especificações do Termo de Referência. 

 

As despesas correrão por conta da Atividade 4075, Elemento 33.90.39, com saldo total de dotação orçamentária de R$ 198.260,00 (cento e
noventa e oito mil e duzentos e sessenta reais). 

 

O valor total estimado foi de R$ 198.260,00 (cento e noventa e oito mil e duzentos e sessenta reais), e a Administração fez opção pela
modalidade licitatória de PREGÃO, forma eletrônica. 

 

Instrui o expediente, dentre outros: formulário de autorização para licitação, Termo de Referência, pesquisa de mercado, adequação
orçamentária, saneamentos realizados pela Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações (DCCL), despachos das unidades envolvidas, cópia do Convênio
Federal nº 902186/2020 e Plano de Trabalho, minuta do instrumento contratual, informações orçamentárias, estudo técnico preliminar, portaria de designação
dos pregoeiros e minuta do edital. 

 

Prefacialmente, verifica-se que o presente certame ocorrerá mediante utilização de recursos federais oriundos do Convênio nº 902186/2020,
celebrado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, razão pela qual aplica-se a legislação federal, consoante art. 1º, § 5º, da Lei Estadual nº. 9.433/2005,
in verbis: 

 

§ 5º - Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de convênios, contratos, acordos ou ajustes celebrados com
órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderão ser adotadas as normas e procedimentos licitatórios previstos na legislação federal, desde que
condicionante à obtenção de recurso. 

 

No mesmo sentido é a orientação do art. 1º, § 3º, do Decreto Federal nº 10.024/2019, que, inclusive, determina a utilização do pregão
eletrônico, salvo situações excepcionais. 

 

A seu turno, a Portaria Interministerial nº 424/2016 dispõe que:  

  

Art. 49. Os órgãos e entidades públicas que receberem recursos da União por meio dos instrumentos regulamentados por esta Portaria estão obrigados a observar as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002 e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes ao assunto,
quando da contratação de terceiros.  
  
§ 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do regulamento previsto no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo utilizada preferencialmente a sua forma eletrônica.  

Parecer 0360455         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 153



  
§ 2º A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada pela autoridade competente do convenente. (grifos nossos) 

 

Outrossim, o aludido Convênio Federal dispõe, in litteris: 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS 
 
O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros para execução de serviços ou aquisição de bens com recursos da União vinculados à execução
do objeto deste Convênio, as disposições contidas na Lei nº. 8.666, de 1993, na Lei nº. 10.520, de 17 de junho de 2002, e demais normas federais, estaduais e
municipais pertinentes às licitações e contratos administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação. 
  
[...] 
  
Subcláusula Quinta. Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e de seu
regulamento, na forma eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma
diversa as contratações com os recursos do repasse. (grifos nossos) 

 

Os requisitos para a realização de um procedimento licitatório estão previstos no art. 38 da Lei nº. 8.666/1993. Verifica-se, dos autos, a
existência de procedimento administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização do Superintendente de Gestão Administrativa,
a descrição do objeto, pesquisa de mercado, Termo de Referência, minuta do instrumento convocatório e minuta de contrato. 

 

Tendo por fundamento o princípio da motivação, bem como a previsão do art. 3º, I, da Lei nº. 10.520/2002, a Administração deve justificar as
razões pelas quais a contratação se faz necessária para a execução das atividades administrativas, demonstrando a relação entre a necessidade administrativa e o
objeto a ser contratado. In casu, a unidade responsável manifesta-se, in verbis: 

 

“(…) Justifica-se a contratação de uma empresa para realização de exames de DNA, a destinação de recursos oriundos do Convênio nº 902186/2020 com o Ministério
da Justiça e Segurança Pública, Meta 1. O objetivo é dar suporte aos atendimentos do Projeto Paternidade Responsável, com a realização de exames de DNA, sem
ônus para a população baiana carente, a fim de alcançarmos o maior número de reconhecimentos de paternidade possível, sem o ajuizamento de ação.”  

 

Pode-se verificar no instrumento convocatório: as regras básicas do certame, a especificação do objeto, os critérios de julgamento das
propostas, as condições de pagamento, as sanções e etc, de acordo com a legislação de regência. 

 

Ademais, diante da importância de se assegurar ampla competitividade ao certame, as condições de habilitação obedecem estritamente ao
quanto previsto no art. 98 e seguintes da Lei Estadual nº 9.433/2005, correspondente ao art. 27 e seguintes da Lei nº. 8.666/1993. 

 

Por derradeiro, a minuta contratual obedece ao quanto disposto no art. 126 da Lei Baiana de Licitações e Contratos (correspondente ao art. 55
da Lei nº 8.666/1993), contendo cláusulas referentes ao objeto, regime e forma de execução, recebimento, dotação orçamentária, preço, acréscimos e supressões,
condições de pagamento, retenção dos tributos, reajustamento e revisão de preços, vigência, obrigações, fiscalização, penalidades, rescisão, vinculação ao
instrumento convocatório, publicidade, foro e disposições gerais. 

 

Apenas a título de registro, vale pontuar que a elaboração do estudo técnico-preliminar ainda é incipiente no Ministério Público, sendo
utilizado na presente oportunidade por força do convênio federal, que exige a aplicação da legislação correlata. 

 

Portanto, considerando que a hipótese se adequa às Leis específicas que regem a matéria, esta Assessoria Técnico-Jurídica aprova as
minutas do edital e do contrato apresentadas para análise, conforme exigência do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

É o parecer, s.m.j. 

 

Salvador, 12 de maio de 2022. 

 

 

Belª. Maria Paula Simões Silva 
Assessora/SGA 

Matrícula 351.869 
 
 
 
 

Bel. Gláucio Matos Santos de Cerqueira 
Assistente de Gestão II 

Apoio Processual ATJ/SGA 
Matrícula 352.748 
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Documento assinado eletronicamente por Maria Paula Simoes Silva em 13/05/2022, às 10:22, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

Documento assinado eletronicamente por Glaucio Matos Santos Cerqueira em 13/05/2022, às 10:41, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de
Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0360455 e o código CRC C6C4A079.

19.09.02361.0014006/2021-62 0360455v3
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DESPACHO

                                   Acolho manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica pelos fundamentos expostos no Parecer nº 331/2022 e autorizo a abertura de licitação,
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 18/2022, para contratação de serviços especializados de análise por DNA, para investigação de vínculo genético de
parentesco “in vivo” e “post-mortem”, atendendo à demanda do Projeto Paternidade Responsável deste Ministério Público

                                   Encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de Licitações  para ciência e adoção de providências cabíveis.

 

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Frederico Welington Silveira Soares em 13/05/2022, às 16:27, conforme Ato Normativo n° 047, de 15
de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0361006 e o código CRC DB2007D0.

19.09.02361.0014006/2021-62 0361006v2

Despacho 0361006         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 156

https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 1 de 57 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREÂMBULO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022  

O Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ nº 04.142.491/0001-66, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, em data e horário indicados neste preâmbulo, regida pelas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006, com suas alterações, pelas exigências estabelecidas neste Edital, e 
subsidiariamente pela Lei Estadual 9.433/2005. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de análise por DNA para investigação de vínculo genético de parentesco 
“in vivo” e “post-mortem”, atendendo às demandas do Projeto Paternidade Responsável deste Ministério Público do Estado da Bahia, 
conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2. VALOR GLOBAL MÁXIMO ACEITÁVEL 

R$ 198.260,00 (cento e noventa e oito mil, duzentos e sessenta reais). 

3. RELAÇÃO DE ITENS E VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ESTIMADOS 4. REGISTRO DE PREÇOS 

Conforme ANEXO II – Termo de Referência NÃO 

5.  EXIGÊNCIA DE AMOSTRA 
6.  EXIGÊNCIA DE MODELO E/OU MARCA 
ESPECÍFICO(A)(S) 

7. TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 

NÃO NÃO MENOR PREÇO POR LOTE 

8. REQUISITO DE PARTICIPAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA 

9. SESSÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

9.1 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras/pt-br 

9.2 ENVIO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO: A partir de 16/05/2022 HORA: 08:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 

9.3 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: DIA: 26/05/2022 HORA: 08:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF). 

9.4 MODO DE DISPUTA: ABERTO  

9.5 INTERVALOS MÍNIMOS DE VALORES OU 
PERCENTUAIS ENTRE LANCES: 

Conforme previsão detalhada no sistema eletrônico de licitação. 

10. UNIDADE SOLICITANTE 11. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CAOCIFE 19.09.02361.0014006/2021-62 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UO/UG AÇÃO (P/A/OE) Região Destinação de recursos Elemento de despesa 

40101 / 0005 4075 
9900 

100 
5.300 

33.90.39 

13. ANEXO(S) AO EDITAL: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA                                               ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS              
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA                                              ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO E APENSOS 

14. ENDEREÇO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

ENDEREÇO: Coordenação de Licitações, situada à 5a Avenida, nº 750, 1º andar, sala 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador – BA, CEP 
41.745-004. PORTAL ELETRÔNICO: www.mpba.mp.br/licitacoes. TELEFONE: (71) 3103-0113. E-MAIL: licitacao@mpba.mp.br. Pregoeiro(a) 
Oficial: Monica Sobrinho. 
Dúvidas referentes às especificações técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverão ser encaminhadas para o e-
mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE V deste Edital - SEÇÃO I. 
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO CERTAME 

(POR FASE PROCESSUAL) 

 

FASE DOCUMENTO 
REGRAS EM 

EDITAL 

CADASTRAMENTO 
INICIAL  

 
(ANTES DA 

SESSÃO PÚBLICA) 

1) Cadastramento eletrônico da proposta de preços em sistema, mediante 
preenchimento do formulário eletrônico cabível 

PARTE II, SEÇÃO 
I 

2) Declarações exigidas pela legislação vigente, a serem formalizadas 
mediante assinalamento em campos próprios do sistema 

PARTE I, SEÇÃO 
III 

3) Documentação de habilitação jurídica, conforme enquadramento legal 
cabível  

PARTE III 

4) Documentação probatória de regularidade fiscal e trabalhista: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação. 
 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, 
do domicílio ou sede da licitante. 
 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF. 
 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho. 

 

PARTE III 

5) Documentação de qualificação técnica:   
 

a) Atestado(s) de capacidade técnica; 
 

b) Registros ou inscrições em órgão profissional competente, tanto da 
licitante quanto da equipe indicada;  
 

c) Declaração de disponibilidade de equipe qualificada (responsável 
técnico); 
 

d) Comprovação de vínculo entre responsável(eis) técnico(s) 
indicado(s) e a empresa licitante. 

PARTE III 
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6) Documentação de qualificação econômico-financeira:  
 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial; 
 

PARTE III 

FASE DE 
ACEITAÇÃO DE 

PROPOSTA 
 

(APÓS DISPUTA 
DE LANCES) 

1) Proposta de preços ajustada aos lances finais ofertados. 

PARTE II, 
SEÇÕES II e III 

 
PARTE V, SEÇÃO 

III 

2) Declaração de adequação à Resolução Nº 37/2009 – CNMP 
PARTE II, 

SEÇÕES II e III 

3) Declaração de autenticidade documental 
PARTE II, 

SEÇÕES II e III 

4) Para empresas que se fizerem representar na licitação através de 
procurador(a) ou representante legal não indicado em contrato social: 
 
a) Procuração por instrumento público ou particular OU outro 

documento jurídico hábil a comprovar a outorga de poderes; 
 
b) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes, caso esta não 

consta na documentação enviada à título de habilitação jurídica 

PARTE I, SEÇÃO 
II 
 

PARTE II, 
SEÇÕES II e III 

FASE DE 
JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO 

Documentações complementares e respostas a diligências, caso solicitadas 
pelo(a) pregoeiro(a) 

PARTE V 
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PARTE I – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO CREDENCIAMENTO  

 
1. Como condição específica para participação neste pregão, é necessário que as licitantes realizem, previamente, o 
credenciamento no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal. 
 

1.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 

1.1.1 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP - Brasil.  

 
1.1.2 O credenciamento atribuirá chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema 
eletrônico no Portal de Compras do Governo Federal. 

 
1.2 É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  
 
1.3 O Ministério Público do Estado da Bahia não é unidade cadastradora/credenciadora. Em caso de dúvida sobre o 
credenciamento junto ao provedor do sistema, os interessados deverão entrar em contato por meio da Central de 
Atendimento Telefônico por aquele disponibilizada ou através do sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal exclusiva da licitante, e a presunção da 
capacidade técnica de seu(sua) representante para realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
 
3. O acesso ao sistema de licitações através do perfil da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação, ação e/ou declaração efetuada por seu(sua) representante ou por pessoa que, ainda que indevidamente, acesse 
o sistema com token, login e/ou senha cadastrados pela licitante; 
  

3.1 Não cabe ao provedor do sistema ou ao Ministério Público do Estado da Bahia qualquer responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso do perfil cadastrado, ainda que por terceiros; 

 
 

SEÇÃO II – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  

 
4. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade compatível com o objeto licitado, 
que atendam a todas as exigências constantes do Edital e seus anexos, e estejam devidamente credenciadas para acesso 
ao sistema eletrônico provido pelo Governo Federal, por meio do sítio www.gov.br/compras/pt-br, conforme orientações 
gerais indicadas na SEÇÃO I desta PARTE I do edital. 
 

4.1 As licitantes deverão utilizar certificado digital para acesso ao Sistema. 
 
4.2 Como condição de participação, ademais, deverá a licitante cadastrar sua proposta de preços em sistema, além de 
proceder ao envio eletrônico de documentos, conforme SEÇÃO III desta PARTE I. 
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4.3. Todos os documentos que, no curso do certame, ensejarem assinatura por representante legal da licitante deverão 
estar lastreados em comprovação documental de que o(a) subscritor possui os devidos poderes para representá-la. 
 

4.3.1 Para empresas que se fizerem representar na licitação através de procurador(a), deverá haver a apresentação, 
no momento oportuno definido em edital, de procuração por instrumento público ou particular que contenha, 
preferencialmente, o conteúdo constante do modelo de procuração integrante do instrumento convocatório, 
devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes. 

 
4.3.2. Para empresas que se fizerem representar na licitação através de sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente, 
tal poder deverá constar expresso no documento de habilitação jurídica ou em outro documento encaminhado que 
seja juridicamente hábil a comprovar a representação legal. 
 
4.3.3. A ausência de apresentação das documentações indicadas nos itens 4.3.1 e 4.3.2 implicam na não aceitação 
dos documentos subscritos pela correlata pessoa física. 

 
5. Estarão impedidos de participar desta licitação os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes 
situações:  
  

a) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  
 
b) que esteja(m) reunido(s) em consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 
c) empresa apenada com a suspensão do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a Administração; 
 
d) empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administração; 
 
e) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; 
 
f) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme legislação 

aplicável; 
 
g) empresa que estiver em processo de falência; 

 
h) empresa estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente; 
 
i) pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido 

penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea 
para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida; 

 
j) pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas na Administração, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 
e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação; 

 
k) membros e servidores da Administração; 
 
l) demais agentes públicos impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou 

legal; 
 

5.1. Para fins do disposto no item 5 desta Seção, entende-se por: 
 

Anexo EDITAL FINAL (0361408)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 161

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 6 de 57 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

5.1.1. “Administração Pública”: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder 
público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. 
 
5.1.2.“Administração Pública Estadual”: a administração direta e indireta do Estado da Bahia, abrangendo inclusive 
as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público estadual e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas. 
 
5.1.3. “Administração”: exclusivamente o Ministério Público do Estado da Bahia. 

 
5.2. Para verificação de eventual descumprimento das vedações elencadas no item 5 acima, o(a) Pregoeiro(a) poderá 
realizar, além de outras diligências que entender necessárias, consulta a sítios/sistemas públicos, a exemplo de: 

 
5.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação 
indireta que ofenda a legislação vigente;  
 
5.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ; 
 
5.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;  
 
5.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU;  

 
5.3 A consulta aos cadastros indicados acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
6. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com 
a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções 
legais.  
  
7. Todos os documentos exigidos na presente licitação devem estar em nome da empresa licitante (salvo aqueles que, por 
sua natureza, se referem ao objeto licitado em si) e no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente 
ou por este Ministério Público do Estado da Bahia, quando for o caso. 
 
8. A licitante será responsável por/pela:  
 

a) Credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame. 
 
b) Remeter, nos prazos estabelecidos, exclusivamente via sistema eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta 
e, quando necessário, os documentos complementares. 
 
c) Veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento 
licitatório e da consequente contratação, sob as penas da lei. 

 
d) Todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo qualquer responsabilidade ao 
Ministério Público do Estado da Bahia ou ao provedor do sistema, inclusive por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros.  
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e) Acompanhar a sessão pública do Pregão em todas as suas fases e etapas, ficando responsável pelo ônus decorrente 
da perda de prazos e/ou negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens/avisos/publicidades emitidas 
pelo(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio.  
 
f) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboração e apresentação da proposta e demais documentações exigidas 
em razão da presente licitação. 
 
g) Acompanhar as publicações, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:  

 
g.1) Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia, consultado através do sítio www.tjba.jus.br; 

 
g.2) No sítio deste Ministério Público do Estado da Bahia, pelo endereço www.mpba.mp.br/licitacoes; 

 
g.3) No sistema eletrônico de licitações provido pelo Governo Federal, pelo endereço www.gov.br/compras/pt-br, 
através dos avisos inseridos para este certame, vinculado à UASG 926302; 

 
g.4) No Diário Oficial da União pelo sítio www.in.gov.br/web/guest/inicio, quando se tratar de licitação com a 
utilização recursos oriundos de Convênios com o Governo Federal. 

 
8.1. A ausência de envio integral das documentações requeridas à licitante a cada fase do certame implicará na sua 
desclassificação ou inabilitação, conforme o caso, resguardadas as situações em que for cabível a aplicação do disposto 
na SUBSEÇÃO III da SEÇÃO IV da PARTE V deste edital, no que se refere às hipóteses de realização de diligência. 

 
9. Será considerada mera faculdade da Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia o 
encaminhamento de informações complementares às licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal. 
 
10. Quaisquer interessados neste pregão poderão adquirir gratuitamente o edital nos seguintes portais eletrônicos: 
 

10.1 www.mpba.mp.br/licitacoes, opção de banner PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
10.2 www.gov.br/compras/pt-br, mediante busca combinada entre o número desta licitação e o da UASG 926302. 

 
 

SEÇÃO III – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
11. Para fins de participação no certame, após a divulgação do edital, as licitantes deverão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, cadastrar proposta de preços relativa ao lote único que pretende disputar e encaminhar os documentos 
de habilitação, todos conforme exigido em edital. 

 
11.1. O cadastramento da proposta e o envio dos documentos exigidos no edital ocorrerão digitalmente, via sistema, 
por meio de chave de acesso e senha. 
 

11.1.1 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 documento digital, mediante 
solicitação expressa do(a) pregoeiro(a), na fase de análise documental correspondente. 

 
11.2. Para que seja considerada apta à disputa, a licitante deverá realizar previamente as seguintes ações, através do 
sistema eletrônico: 

 
11.2.1. Realizar o cadastramento em sistema da(s) oferta(s) relativa(s) a todos os itens/lotes que irá disputar (item 
a item), mediante preenchimento de formulário eletrônico de proposta; 
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11.2.2. Anexar, através de campo próprio em sistema, os documentos indicados na PARTE III deste edital, observada 
a possibilidade de substituição por registro cadastral, conforme SEÇÃO III daquela PARTE; 
 
11.2.3. Declarar, em campo(s) próprio(s) do sistema, assinalando o campo “SIM”: 

 
a) o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do 

edital; 
 

b) a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação na licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 
 

c) o não emprego de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e o não 
emprego de menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz; 
 

d) a elaboração independente de proposta; 
 

e) não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado; 
 

11.2.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte que desejarem participar do certame com os benefícios 
previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar tal condição em campo próprio do sistema eletrônico, 
assinalando o campo “SIM”, e cumprir plenamente os requisitos para enquadramento como tal, nos termos do art. 
3º do referido diploma legal. 
 

11.2.4.1. Considerando que a presente licitação prevê a ampla concorrência entre licitantes (sem a existência de 
itens/lotes com participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte), a assinalação do 
campo “NÃO” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
11.3. As ações deverão ser realizadas em sistema antes da data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas/documentos. 

 

11.4. A ausência de adoção de quaisquer das ações exigidas pelo sistema implicará no não cadastramento da oferta 
pela licitante, de modo a impossibilitar sua participação na disputa de lances. 
 
11.5. A falsidade de quaisquer das declarações de que tratam os itens 11.2.3 e 11.2.4 sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste edital, e demais legislações aplicáveis. 
 
11.6. O eventual envio inicial de documentação relativa à Habilitação no campo relativo à Proposta de Preços, poderá 
ser admitido pelo(a) pregoeiro(a) visando a aptidão da licitante à participação no certame, desde que toda a 
documentação exigida em edital tenha sido integralmente enviada via sistema, dentro do prazo estabelecido. 
 
11.7. A Plataforma COMPRAS GOVERNAMENTAIS disponibiliza página para esclarecimento das licitantes acerca do 
cadastramento e do uso do sistema eletrônico de licitações, através dos endereços https://www.gov.br/compras/pt-
br/assuntos/fornecedores/home e  https://www.gov.br/compras/pt-br/assuntos/novo-pregao-eletronico.    

 
12. O cadastramento inicial da proposta de preços de cada licitante, conforme item 11.2.1 desta SEÇÃO, se restringe ao 
preenchimento do formulário eletrônico em sistema. 
  

12.1. Para fins de classificação inicial de proposta (antes da disputa de lances), será considerado somente o conteúdo 
contido no formulário eletrônico de proposta, preenchido por cada licitante através de campos próprios do sistema 
(SEÇÃO I da PARTE II). Por conseguinte, será considerado não apresentado documento de proposta de preços inicial, 
eventualmente inserido em sistema sob a forma de anexo, antes da abertura da sessão pública. 
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12.2. Para fins de aceitação de proposta de preços da(s) licitante(s) melhor(es) classificada(s), após a finalização da 
disputa de lances, serão considerados os documentos enviados sob a forma de anexo, após a correlata convocação 
pelo(a) pregoeiro(a), nos termos dos regramentos constantes nas SEÇÕES II e III da PARTE II deste edital. 

 
13. As licitantes poderão incluir, retirar ou substituir a proposta e/ou os documentos de habilitação anteriormente inseridos 
no sistema eletrônico, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. 
 

13.1. Após o início da sessão pública, não cabe mais a desistência da(s) proposta(s) ofertada(s) em sistema, nem a 
inclusão, substituição ou retirada de arquivos. 

 
14. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante não haverá ordem de classificação 
das propostas.  
 
15. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão disponibilizados 
para avaliação do(a) pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
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PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

 

SEÇÃO I – DO CADASTRO INICIAL DA PROPOSTA DE PREÇOS EM SISTEMA 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. O lote único previsto em sistema para esta licitação se refletirá na tela de cadastramento inicial de proposta pelas 
licitantes, que obrigatoriamente terão que ofertar preço para todos os itens do grupo, como condição de participação. 

 
2. Para cadastramento de proposta em sistema, a licitante deverá preencher o formulário eletrônico apresentado na tela, 
mediante inserção dos dados pertinentes à(s) sua(s) proposta(s) de preços, vedada a identificação da proponente ou do 
seu(sua) representante legal, sob pena de desclassificação. 
 

2.1. A licitante deverá preencher todos os campos exigidos no formulário eletrônico, conforme o objeto da licitação, 
incluindo os campos de descrição detalhada do objeto, valores. 
 

2.1.1. Deverão constar no campo de descrição detalhada, para cada item licitado, informações relativas à 
correspondente especificação mínima do serviço, as quais deverão ser compatíveis com aquelas contidas no ANEXO 
I – MODELO DE PROPOSTA e/ou no ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 
2.1.2. Não serão aceitas propostas cadastradas que: 

 
a) sejam cadastradas sem preenchimento de todos os campos exigidos para cada item ofertado; 

 
b) indiquem, na descrição dos itens, conteúdo genérico incapaz de individualizar as características gerais de 

cada um deles, a exemplo de expressões como “conforme edital” e “nos termos solicitados”; 
 

c) contenham indicativo de alternativa(s) de preço. 
 
3. Os preços propostos devem levar em consideração os preços praticados no mercado, estar expressos em moeda corrente 
nacional (Real - R$) e serem indicados com apenas duas casas decimais, observados os itens e respectivas quantidades 
constantes neste Edital. 
 

3.1 Deverão estar computados, nos preços propostos, todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento da 
contratação. 

  
4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 

4.1 Precedentemente à elaboração da proposta, a licitante deverá observar as cláusulas e disposições deste edital e 
anexos, especialmente as constantes do termo de referência, instrumento de contrato, além das informações, garantias 
e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, não podendo alegar desconhecimento 
superveniente; 
 
4.2 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

 
 

SEÇÃO II – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 
(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES)  
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5. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio de envio de anexos no sistema, quando da 
respectiva convocação pelo(a) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame: 
 

a) PROPOSTA DE PREÇOS, ajustada aos preços finais ofertados pela licitante convocada, de acordo com as regras e 
condições deste edital.  

 
b) DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO Nº 37/2009 – CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público); 

 
c) DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE, relativa aos documentos digitais e/ou digitalizados enviados pela licitante no 

curso do certame.  
 

d) PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA, salvo se 
constar como documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 

 
6. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção III desta PARTE II do Edital, 
a seguir. 
 
7. A ausência de apresentação integral da documentação supra indicada (cláusula 5), ou a apresentação em desacordo com 
os regramentos constantes nas Seções desta PARTE II do Edital, implicarão na desclassificação da licitante, respeitadas as 
regras relativas à possibilidade de realização de diligências, conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 

 

SEÇÃO III – DAS ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
E DOCUMENTOS CORRELATOS 

(APRESENTAÇÃO MEDIANTE CONVOCAÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO DA DISPUTA DE LANCES) 

 
8. A PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (cláusula 5, “a”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá ser enviada 
preferencialmente conforme modelo constante no ANEXO I e conter, minimamente, os seguintes dados:  

 
a) especificações claras e completas, com indicação de todas as informações descritas e/ou exigidas na tabela 

“PROPOSTA DE PREÇOS” constante no ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA deste edital;  
 
b) indicação de quantitativos, preços unitários e totais para cada lote ou item ofertado (conforme o caso), de 

valores idênticos àqueles ofertados em sistema (após finalização da disputa ou negociação com o pregoeiro); 
e  

 
c) dados de identificação da proponente (razão social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e 

assinatura); 
 

8.1 As propostas deverão conter valores unitários e totais: 
 

a) expressos em moeda nacional (Real – R$); 
 

b) indicados em apenas duas casas decimais para os centavos; e  
 

c) exatos, isto é, sem dízimas.  
 

8.2 Não serão aceitas propostas: 
 

a) com emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas; 
 

b) com indicativo de alternativa(s) de preço. 
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8.3. O número do CNPJ da licitante indicado na proposta de preços deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante 
(matriz ou filial) que efetivamente vai realizar a execução do objeto da presente licitação. 
 
8.4. Não será aceitável previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das 
propostas, nem qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 
 
8.5. A proposta de preços terá validade mínima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada neste instrumento para 
início da sessão pública, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que não a consigne. 
 

8.5.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado às licitantes 
ampliá-lo. 

 
8.6. O prazo de entrega ou de execução do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua 
proposta, consigne prazo maior ou que não o estipule. 
 

8.6.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido no Termo 
de Referência, ficando facultado às licitantes reduzi-lo.  

 
8.7. O prazo de garantia técnica do objeto será o fixado no Termo de Referência, ainda que a licitante, em sua proposta, 
consigne prazo menor ou que não o estipule. 
 

8.7.1. Será considerada não escrita a fixação de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de 
Referência, ficando facultado às licitantes ampliá-lo.  

 
9. As DECLARAÇÕES (cláusula 5, “b” e “c”, da Seção II desta Parte do Edital) deverão ser apresentadas, preferencialmente, 
conforme os seguintes modelos: 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP 
 

A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na 
participação no Pregão Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções 
administrativas e cíveis,  que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, 
gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no 
âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Salvador, _______de _______________ de  20____. 
_______________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ    
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 

 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

  
A Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ ___________________, por intermédio de seu(sua) 
representante legal o(a) Sr(a). _____________________________, CPF _______________________, interessada na 
participação no Pregão Eletrônico nº ___/_____, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções 
administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos enviados em sistema, 
referentes ao procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº ____/_____, são autênticas e condizem com os 
documentos originais.    

Salvador, _____de __________________ de 20___.  
_____________________________________________________________  

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ     
REPRESENTANTE LEGAL   
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10. A PROCURAÇÃO ou DOCUMENTO DE OUTORGA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA (cláusula 5, 
“d”, da Seção II desta Parte do Edital) deverá ser apresentada(o) na hipótese de a licitante se fazer representar na licitação 
por pessoa física distinta daquela prevista no ato constitutivo da empresa (ou alteração mais recente), apresentado à título 
de habilitação jurídica. 

 
10.1. A apresentação deverá ocorrer conforme o enquadramento da licitante dentre as seguintes hipóteses:  

  
a) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por mandatário, deverá haver apresentação 

da procuração que contemple expressamente este poder, conforme indicado no item 4.3.1 da SEÇÃO I da 
PARTE I deste edital; 
  

b) Na hipótese de proposta e/ou declarações subscritas por sócio(a), administrador(a) e/ou dirigente cuja 
outorga de poderes não conste em ato constitutivo (contrato/estatuto social ou alteração mais recente), 
deverá ser apresentado documento jurídico hábil a comprovar a designação do(a) representante para o 
exercício dos poderes relativos à administração da empresa ou, especificadamente, de poderes que englobem 
a oferta de propostas e apresentação de documentos, tais quais aqueles exigidos para o certame;  

 
10.2. Será dispensado o envio do documento probatório de representação legal, em conjunto com a proposta de preços, 
na hipótese daquele constar como documento de habilitação jurídica inserido previamente em sistema. 

 
10.3. Procurações formalizadas mediante instrumento particular deverão ser apresentadas, preferencialmente, 
conforme o seguinte modelo: 
 

PROCURAÇÃO 
 
A Empresa _________________________________________, CNPJ ___________________, com endereço 
comercial à ___________________________________, neste ato representada por 
_______________________________________ (qualificação completa do diretor ou sócio ou administrador), 
cargo ____________________, CPF ____________________, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e 
constitui seu (sua) Procurador(a) o(a) Sr.(a)_________________________________________, CPF 
_________________________, estado civil __________, nacionalidade ______________, profissão 
_______________, residente à ___________________________________________________, como meu 
mandatário, a quem confiro amplos poderes para, junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, praticar todos os 
atos relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº ___/_____, conferindo-lhe, ainda, 
poderes especiais para: firmar declarações, apresentar proposta de preços, ofertar lances, interpor recursos e desistir 
deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 
 

_________________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 
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PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

 

SEÇÃO I – DO ENVIO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(ANTES DA SESSÃO PÚBLICA) 

 
1. Documentação a ser anexada pela(s) licitante(s), através de campo próprio no sistema, quando do cadastramento inicial 
da oferta em sistema (antes da abertura da sessão pública): 
 

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA; 
 
b) PROVAS RELATIVAS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; 
 
c) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA; 

 
d) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
2. As especificações e exigências relativas aos documentos acima indicados constam na Seção II desta PARTE III do Edital, 
a seguir. 
 
3. A ausência de apresentação integral da documentação, ou a apresentação em desacordo com os regramentos constantes 
nas Seções desta PARTE III do Edital, implicarão na inabilitação da licitante, respeitadas as regras relativas à possibilidade 
de realização de diligências, conforme SEÇÃO IV da PARTE V do edital. 

 
 

SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
4. A HABILITAÇÃO JURÍDICA (cláusula 1, “a”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser apresentada conforme o 
enquadramento legal da empresa, consistindo em:  
 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  
 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;  
 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais alterações supervenientes em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores;  
 

d) 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;  
 

e) No caso de ser o participante filial, sucursal ou agência: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;  
 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
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5. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (cláusula 1, “b”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada 
mediante apresentação dos seguintes documentos/certidões: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação. 
 
 

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante. 
 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS. 
 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do 
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 
 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

5.1 As provas de inscrições referidas nos subitens “a” e “b” do item 5, desta SEÇÃO II, poderão ser supridas com a 
apresentação de documentações exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, 
a numeração de tais inscrições. 
 
5.2 As certidões probatórias de regularidade e inexistência de débitos apresentadas deverão ser de cunho negativo ou 
positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 
 
5.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição. 

 
5.3.1. Havendo alguma restrição, será assegurado à ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual 
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.3.1.1. O prazo para regularização se iniciará no momento em que a licitante for declarada vencedora do 
certame. 

 
5.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
contratação/registro, sem prejuízo das sanções previstas em lei, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 

5.4 Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar 
tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
 
6. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (cláusula 1, “c”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada mediante 
apresentação dos documentos exigidos nos 04 (quatro) conjuntos de requisitos a seguir indicados: 
 

6.1 ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado. 

 
6.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) consignar expressamente:  
 

a) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da licitante; 
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b) nome (razão social e/ou nome fantasia) e CNPJ da pessoa jurídica fornecedora do atestado; 

 
c) todos os demais dados mínimos exigidos no item 2.7, alínea A, do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
6.1.2. A aprovação do(s) atestado(s) apresentado(s) estará condicionado ao cumprimento integral dos regramentos 
contidos nos subitens deste item 6.1, e possuirá como parâmetros os regramentos estabelecidos no item 2.7, alínea 
A, do ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA, especialmente no que se refere aos critérios de pertinência e 
compatibilidade para com o objeto licitado (critérios de aceitação); 
 

6.1.3. Será admitido o somatório de atestados, conforme estabelecido no item 2.7, alínea A, do ANEXO II – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
 
6.1.4. Não serão considerados válidos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas integrantes 
do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. 
 
6.1.5. A licitante deverá disponibilizar, caso solicitado pelo(a) pregoeiro(a), todas as informações/documentos 
necessários à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, a exemplo de cópia do contrato que deu 
suporte à contratação e dados de contato atualizados da contratante (atestante). 

 
6.2. REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE:  
 

6.2.1. Em atenção à Lei Federal nº 6.684/1979 e ao Decreto nº 88.438/1983, deverão ser apresentados Certificados 
de Responsabilidade Técnica válidos, emitidos pelo Conselho Regional de Biologia, na forma da legislação vigente.  
 

6.2.1.1. Os registros deverão ser apresentados, cumulativamente, em relação à: 
 

I – Pessoa jurídica licitante; 
 
II – Responsável técnico (pessoa física), indicado(a) conforme item 6.3 desta SEÇÃO. 

 
6.2.1.2. Em se tratando de empresa e/ou profissional não registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da 
Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de origem. 
 
6.2.1.3. Em havendo a indicação de mais de um responsável técnico, deverá ser apresentado o competente 
Certificado de Responsabilidade Técnica válido para cada um dos nominados. 

 

6.3 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE QUALIFICADA (RESPONSÁVEL TÉCNICO): 
 

6.3.1. Deverá ser apresentada declaração formal de disponibilidade, emitida por representante legal da licitante, 
que contenha indicação expressa do(a)(s) profissional(ais) que atuará como responsável técnico da empresa durante 
a execução contratual, adequado para a realização do objeto da licitação. 

 
6.3.1.1. A indicação deverá ser formalizada mediante apresentação de declaração específica e voltada para este 
certame.  
 
6.3.1.2. Tal(ais) profissional(ais) deverá(ão) obrigatoriamente possuir todas as seguintes qualificações mínimas: 
 

I – Estar(em) legalmente habilitado(a)(s) para exercer responsabilidade técnica de um laboratório 
clínico humano; 
 
II – Possuir(em) experiência comprovada em estudos de DNA forense; 
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III – Possuir(em) nível superior com especialização em Genética Forense e/ou Biologia Molecular, 
devidamente reconhecidos pela entidade competente; 
 
IV – Ser(em) detentor(a)(s) de atestado(s) de responsabilidade técnica para a realização de testes de 
investigação de paternidade 

 
6.3.1.3. Deverá ser indicado(a), ao menos, um(a) profissional como responsável técnico da empresa para a 
consecução dos serviços a serem contratados. 
 
6.3.1.4. A comprovação do atendimento às qualificações acima descritas deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) 
dias contados do início da vigência contratual, sob pena de rescisão e aplicação das sanções legais cabíveis. 
 
6.3.1.5. Para cada profissional indicado, deverá haver a apresentação da correspondente comprovação de 
vínculo presente ou futuro com a licitante, nos termos do item 6.4, a seguir. 

 
6.4 COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) E A EMPRESA LICITANTE: 
 

6.4.1. Deverá ser apresentado documento comprobatório de que o(s) profissional(ais) indicado(s) na declaração de 
disponibilidade acima possui(em) ou possuirá(ão) vínculo profissional com a licitante, para atuar como responsável 
técnico da empresa na consecução dos serviços a serem contratados. 

 
6.4.1.1. A comprovação deverá ser feita através de uma das seguintes formas:  

 
I - Carteira de Trabalho;  
 
II - Contrato social;  
 
III - Contrato de prestação de serviços;  
 
IV - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado 
e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a 
esta adjudicado. 

 
6.4.1.2. Conforme opção IV acima, não há necessidade de que a licitante mantenha vínculo profissional com 
o(a)(s) profissional(ais) especificamente para fins de licitação. 
 
 

7. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (cláusula 1, “d”, da Seção I desta Parte do Edital) deverá ser comprovada 
mediante apresentação de: 
 

7.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no PREÂMBULO, caso o 
documento não consigne prazo de validade. 

 
 
8. Para empresas estrangeiras, as exigências de habilitação deverão ser atendidas mediante documentos equivalentes aos 
exigidos para as empresas nacionais, inicialmente apresentados com tradução livre para o português atestada pela licitante, 
sob pena de inabilitação. 
 

8.1 Deverá ser apresentado, em conjunto com a documentação de habilitação, instrumento de mandato conferido a 
procurador(a) residente e domiciliado(a) no país, com poderes para receber citação, intimação e responder 
administrativa e judicialmente por seus atos, sob pena de inabilitação da licitante. 
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8.2 Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de 
habilitação em idioma diverso do nacional deverão ser traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados nos 
termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos 
respectivos consulados ou embaixadas. 

 
8.2.1 O envio da documentação deverá ocorrer dentro do prazo de convocação para assinatura do contrato, indicado 
na PARTE V deste edital, sob pena de decadência ao direito à contratação.  

 
9. Documentos habilitatórios de qualificação técnica emitidos em língua estrangeira poderão ser apresentados em idioma 
diverso do nacional, desde que acompanhados de tradução simples para o português atestada pela licitante, sob as penas 
da lei, inclusive aquelas relativas à falsidade documental. 
 
10. As certidões extraídas pela Internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 
 
11. Em relação a licitante que possua matriz e filial(ais), deverão ser observadas as seguintes regras: 
 

11.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz. 
 
11.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita 
ou exija a emissão apenas em nome da matriz. 
 
11.3 A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação poderá ser feita em nome da matriz ou da filial. 

 
 

SEÇÃO III – DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL 

 
12. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, poderá ter sua habilitação, parcial ou 
integralmente, suprida pelo referido cadastro.  
 

12.1 Para que haja a dispensa das documentações exigidas nesta PARTE III, a respectiva informação ou cópia 
digitalizada, apta a habilitar a licitante (conforme exigências da SEÇÃO II desta PARTE III), deverá constar expressamente 
no registro/certificado, dentro do prazo de validade. Caso contrário, deverá haver a devida apresentação pela licitante, 
no momento do cadastramento da habilitação em sistema (antes da abertura da sessão pública), sob pena de 
inabilitação.  
 

12.1.1. Incluem-se no regramento do item 12.1 as informações relativas ao quadro societário da licitante 
(nome completo ou razão social de cada sócio, CPF/CNPJ e quota-parte societária) no que se refere à documentação 
exigida para fins de habilitação jurídica.  

 
12.2 Caso exista algum documento/informação vencido(a) ou que não conste dos referidos cadastros, porém exigidos 
nesta licitação, a licitante deverá apresentar os correspondentes documentos de habilitação, sob pena de inabilitação. 
 
12.3 A substituição dos documentos, ademais, estará condicionada à verificação da regularidade do registro/certificado 
apresentado, mediante verificação em sistema, com consequente emissão do extrato do fornecedor pelo órgão 
licitante. 
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PARTE IV – DA DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 

 
1. NÃO será exigida apresentação DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE (amostra) para a presente licitação 
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PARTE V – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DO CONTRATO 

 

SEÇÃO I – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  

 
1. Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório do pregão, ou solicitar esclarecimentos acerca dos 
seus termos e condições, no prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
 

1.1. A petição deverá ser dirigida a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, podendo ser encaminhada 
na forma eletrônica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do último dia do prazo, ou protocolada 
na Sede do Parquet situada à 5ª Avenida, nº 750, 1º andar, sala nº 104, Centro Administrativo da Bahia Salvador – BA, 
CEP: 41.745-004, até às 19 (dezenove) horas do último dia do prazo (observado o horário de funcionamento do 
protocolo do MPBA). 
 

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverá enviar o arquivo da petição por e-mail, em formato 
editável (ex.: Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF não bloqueado para cópia, a fim de possibilitar a(o) 
Pregoeiro(a) inserir os dados no Portal de Compras do Governo Federal, sítio www.gov.br/compras/pt-br. 

 
1.2. A impugnação deverá ser datada e assinada pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter, 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.2.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de nome completo, número de cadastro junto ao CPF/RFB e 

domicílio; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.2.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social, número de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede 

(matriz ou filial); 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Cópia do instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competência do representante legal 

para postular em nome da pessoa jurídica; 
d) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) impugnado(s) e exposição de fatos e fundamentos; 

 
1.3. O pedido de esclarecimento deverá ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, e 
conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos, sob pena de não conhecimento: 

 
1.3.1. Para subscritor pessoa física: 

 
a) Identificação do postulante, com indicação de nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB; 
b) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
1.3.2. Para subscritor pessoa jurídica: 

 
a) Qualificação do postulante, com indicação de razão social e número de cadastro junto ao CNPJ/RFB; 
b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
c) Indicação de cláusula(s)/item(ns) editalício(s) sobre o(s) qual(ais) se refira o esclarecimento; 

 
2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro decidir no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da 
data de recebimento da impugnação. 
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2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e somente ocorrerá mediante decisão 
motivada pelo(a) pregoeiro(a) nos autos do processo de licitação. 

 
3. O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e suas respostas vincularão os participantes e a Administração. 
 
4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos serão disponibilizadas em meio eletrônico, através do Portal 
Eletrônico deste Ministério Público do Estado da Bahia, no endereço www.mpba.mp.br/licitacoes (opção de banner 
PREGÃO ELETRÔNICO e conforme o número deste edital), e do Portal de Compras do Governo Federal, sítio 
www.gov.br/compras/pt-br (UASG 926302 e conforme o número deste edital). 
 
5. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicação original(ais), com 
consequente reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
6. Em caso de eventual disparidade existente entre as especificações do objeto descritas no sistema eletrônico e as 
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital. 

 
 

SEÇÃO II – DA ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO E DA ETAPA DE LANCES 

 

SUBSEÇÃO I – DA CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS 

 
7. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do(a) pregoeiro(a), o qual 
analisará as propostas cadastradas em sistema, sem identificação dos respectivos proponentes, para fins de 
classificação/desclassificação inicial. 
 

7.1. Serão classificadas para a etapa de lances as propostas de preços recebidas que estejam em consonância com as 
especificações e condições estabelecidas neste edital. 

 
7.1.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que possam identificar a proponente 
e/ou as que contrariem as disposições da SEÇÃO I da PARTE II deste edital.   
 
7.1.2 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema eletrônico, para acompanhamento 
por todos os participantes. 
 

7.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na 
fase de aceitação. 
 
7.3 Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante 
troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.   

 
8. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), conforme o critério de julgamento 
definido no preâmbulo deste edital.  
 

8.1 Somente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a) participarão da etapa de envio de lances. 
 
8.2 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do instrumento 
convocatório e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado. 

 
 

SUBSEÇÃO II – DA DISPUTA DE LANCES 
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9. Classificadas as propostas que participarão da disputa, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando então os 
licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

9.1. É vedada a utilização de sistema robotizado que implique envio automático de lances, sob pena de adoção das 
eventuais providências administrativas e legais cabíveis. 

 
9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observadas as regras de aceitação dos mesmos, o horário e o 
tempo-limite fixados. 

  
9.2.1. Deverá ser observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta. 
 
9.2.2. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema 
eletrônico, ainda que acima do valor do menor lance formulado por quaisquer das demais licitantes. 

 
9.2.2.1 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente 
apresentados pela mesma licitante. 

 
9.3 Não serão registrados, para o mesmo item ou lote, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado primeiro. 

 
9.4. Durante o transcurso da sessão pública, a licitante será informada, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 

 
10. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
 

10.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente 
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.  
 
10.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.  
 
10.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o(a) pregoeiro(a) poderá admitir o reinício 
da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

 
11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados.  
 
12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
13. Encerrada a etapa de recepção de lances, o sistema eletrônico realizará automaticamente a ordenação das propostas, 
conforme critério de julgamento indicado no preâmbulo deste edital. 
 

13.1 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
13.1.1 Não poderá haver desistência dos lances e/ou das propostas ofertado(a)s, salvo por motivo justo e 
decorrente de fato superveniente, aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 
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13.2. Caso não sejam ofertados lances, será verificada a compatibilidade entre a proposta inicial de menor preço e o 
valor máximo estimado para a licitação, de modo que não serão admitidos valores unitários e totais superiores aos 
limites referenciais estabelecidos pelo MPBA. 
 

13.2.1. Aplica-se o regramento supra informado às licitantes que tenham mantido os seus valores originalmente 
ofertados, quando do cadastramento de proposta de preços em sistema. 

 
14. Na hipótese de ocorrência de empate real entre propostas, em razão da ausência de disputa de lances, a classificação 
das propostas ocorrerá mediante sorteio automático realizado pelo próprio sistema eletrônico, sem qualquer interferência 
do(a) Pregoeiro(a) ou da Administração. 
 

14.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas incluído o 
eventual sorteio realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
 

15. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) encaminhará, pelo sistema eletrônico, contraproposta 
à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 
 

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

SUBSEÇÃO III – DO EMPATE FICTO 

 
16. Finalizada a disputa de lances e definida a ordem de classificação das propostas, o sistema eletrônico automaticamente 
identificará as microempresas e as empresas de pequeno porte (ME/EPP) participantes sob tal condição, fazendo a 
comparação entre os valores por estas ofertados e aqueles classificados como melhor lance, a fim de verificar a ocorrência 
da hipótese de empate ficto definida no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
   

16.1 O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
16.2 A identificação das licitantes ME/EPP ocorrerá em coluna própria do sistema, após verificação automática do porte 
da entidade empresarial, junto à Receita Federal. 
 
16.3 Estarão enquadradas na situação de empate ficto todas as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 

16.3.1 As propostas das ME/EPP, nesta hipótese, serão automaticamente classificadas pela ordem crescente dos 
seus preços globais ofertados. 

 
16.3.1.1. Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos mesmo após o encerramento dos 
lances, o sistema fará automaticamente a classificação entre elas, a partir do que o sistema procederá na forma 
do item supra.  

 
16.3.1.1.1. Ficam as licitantes, desde já, convocadas a acompanhar todas as etapas da sessão pública, nestas 
incluído o eventual sorteio realizado pelo sistema, sendo este aviso medida suficiente para proteção ao 
princípio da publicidade. 

 
16.3.2 A ME/EPP mais bem classificada será convocada pelo sistema para apresentar, no prazo de até 5 (cinco) 
minutos, proposta de preço inferior àquela inicialmente classificada como menor preço, sob pena de preclusão. 

  
16.3.2.1 Caso a ME/EPP ofereça proposta de preço inferior àquela de menor valor, passará a ser considerada 
como a melhor classificada pata o item ou lote sob disputa. 
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16.3.2.2 Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada para apresentar oferta final desista de 
fazê-lo ou não se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as remanescentes classificadas nos 
dentro da faixa de empate ficto, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 

 

SEÇÃO III – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DEMAIS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS 

 
17. Definida a ordem de classificação final, o(a) pregoeiro(a) convocará a licitante melhor classificada em cada lote ou item 
para envio, exclusivamente pelo sistema eletrônico, dos documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, a 
incluir a proposta de preços ajustada.  

 
17.1. Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos 
estimados pelo MPBA. 

 
17.1.1 Os critérios de aceitabilidade de valores são cumulativos, verificando-se a adequação da oferta tanto em 
relação aos valores totais/globais quanto aos valores unitários estimativos da licitação. 

 
17.2. Somente haverá a convocação da licitante para envio da proposta ajustada e demais documentos exigidos na 
PARTE II caso o(s) valor(es) ofertado(s) esteja(m) dentro dos limites referenciais estabelecido neste edital. Caso 
contrário, deverá a licitante aceitar a negociação do valor/lance ofertado, adequando-o ao referencial, sob pena de 
desclassificação. 
 
17.3. A proposta de preços ajustada e os documentos correlatos deverão obedecer aos regramentos contidos na PARTE 
II - SEÇÃO III deste edital. Ademais, deverá a primeira conter preços unitários e totais de valores idênticos ao lance final, 
ou menores (nas hipóteses de ajustes necessários ou negociação). 

 
18. O prazo para envio da proposta de preços ajustada e demais documentos requeridos pelo(a) Pregoeiro(a) será de 02 
(duas) horas, contadas a partir da convocação feita via mensagem em sistema. 
 

18.1 Dentro do prazo assinalado pelo(a) pregoeiro(a), poderá a licitante ser convocada para envio de outras 
documentações complementares, necessárias à análise da adequação da oferta às especificações técnicas do objeto 
licitado. 
 
18.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-
se-á às sanções previstas neste Edital e nas legislações aplicáveis. 

 
19. Documentos enviados após o final do prazo consignado, ou remetidos por meio diverso do sistema, serão considerados 
como não apresentados.  

 
 

SEÇÃO IV – DA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO 

 

SUBSEÇÃO I – DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO CORRELATA 

 
20. Recebida a proposta ajustada e demais documentos indicados na PARTE II, será iniciada a etapa de aceitação de 
proposta de preços, de modo que o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação apresentada pela licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote, conforme o caso. 
 

20.1. O(a) Pregoeiro(a) verificará o envio tempestivo de todos os documentos indicados na SEÇÃO II da PARTE II deste 
edital, sob pena de desclassificação da licitante. 
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21. O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade: 
 

a) dos preços ofertados com os valores máximos estimados para a licitação; 
 

b)  do(s) item(ns) ofertado(s) em relação às especificações técnicas mínimas exigidas em edital. 
 

21.1. Caso seja verificada pelo(a) Pregoeiro(a), na proposta de preços apresentada, a ocorrência de erro formal ou 
material sanável que não impacte em majoração do valor global ofertado, poderá ser concedido um único prazo, 
definido pelo(a) pregoeiro(a), para a licitante realizar os devidos ajustes, com consequente reenvio da proposta de 
preços em sistema. 

 
21.1.1 Para fim do quanto disposto neste item, entender-se-á por erro, exemplificativamente, as falhas de grafia 
referentes a: modalidade, número do certame ou ano de vigência; divergência de valores cujo saneamento não 
majore o preço global ofertado por lote ou item (conforme critério de julgamento informado no preâmbulo deste 
edital). 
 
21.1.2 Em quaisquer casos de erro relativo a divergência de valores, deverão prevalecer, sempre, os menores valores 
informados. 
 
21.1.3 Será desclassificada a licitante que não corrigir eventuais falhas apontadas pelo(a) Pregoeiro(a), ou cuja 
proposta apresente erro(s) insanável(eis). 

 
22. Ademais, verificará o(a) Pregoeiro(a) a regularidade das demais documentações apresentadas, em consonância com os 
regramentos correspondentes, constantes na PARTE II deste edital. 
 
23. A ausência de envio de quaisquer dos documentos listados na SEÇÃO II da PARTE II deste edital, ou o envio com 
irregularidade frente às exigências editalícias, implicará na desclassificação da licitante, à exceção das seguintes hipóteses: 
 

a) Ausência de apresentação de documento sob a forma exigida na PARTE II, mas cujo conteúdo tenha sido 
apresentado no bojo de outro arquivo, desde que presentes todos os requisitos materiais e substanciais 
correspondentes previstos em edital, e que o documento ofertado seja juridicamente apto e adequado para 
atender à finalidade do regramento editalício; 

 

b) Possibilidade de realização de diligência a cargo da licitante para suprir irregularidade sanável, a exemplo da 
ausência parcial de informação em documento apresentado, nos termos da Cláusula 27 desta PARTE V; 

 

c) Possibilidade de realização de diligência pela Administração, nos termos da Cláusula 28 desta PARTE V, desde 
que esta se demonstre apta a suprir a informação que deveria constar em documento obrigatório. 

 
23.1. A possibilidade de saneamento prevista na alínea “b” somente ocorrerá se não implicar em alteração substancial 
do documento, e desde que respeitados os ditames do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 
23.2. Na hipótese da alínea “b”, será desclassificada a licitante que não atender à convocação para realização de 
diligência, ou cuja resposta não seja apta a sanear eventuais falhas/omissões apontadas pelo(a) Pregoeiro(a). De igual 
forma, no que se refere à alínea “c” haverá desclassificação caso não seja possível a realização de diligência pela 
Administração, ou que esta se demonstre infrutífera ao saneamento da pendência verificada. 
 

24. Não tendo sido verificada hipótese de desclassificação de licitante nos termos dos itens anteriores, a proposta de preços 
ajustada e os documentos técnicos (se houver) serão encaminhados à área técnica competente do MPBA, a qual realizará 
análise do objeto ofertado e emitirá parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para fins de aceitação 
ou recusa da proposta. 
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24.1 As características técnicas do objeto ofertado deverão ser passíveis de verificação e confirmação através da 
documentação apresentada, sob pena de desclassificação, ressalvada a hipótese de realização de diligência nos termos 
deste edital. 

 

SUBSEÇÃO II – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
25. Para fins de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a documentação de habilitação enviada pela licitante classificada 
provisoriamente em primeiro lugar para cada item ou lote (conforme o caso). 
 

25.1 A documentação poderá ser encaminhada, a critério do(a) Pregoeiro(a), para validação por área(s) técnica(s) 
competente(s) do MPBA, a(s) qual(is) emitirá(ão) parecer conclusivo que orientará a decisão do(a) Pregoeiro(a) para 
fins de habilitação/inabilitação de licitante. 

 
25.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará, para além da documentação apresentada pela licitante, o Certificado de Registro 
(CRC/SIMPAS ou SICAF) das licitantes.  
 

25.2.1. As informações constantes em registro serão aptas a substituir a apresentação da documentação 
correspondente, desde que respeitados os termos da SEÇÃO III da PARTE III deste edital.  
 
25.2.3. No que tange a eventuais informações de habilitação vencidas no cadastro/registro, constituirá meio legal 
de prova a verificação, pelo(a) Pregoeiro(a), nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
 

25.2.3.1. Realizada a verificação, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise 
documental. Caso reste comprovada a regularidade, será considerada suprida a pendência. 

 

SUBSEÇÃO III – DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

 
26. O(a) pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
27. Na forma de diligência, poderão ser solicitados à licitante documentos complementares, a fim de esclarecer ou 
confirmar situação fática ou jurídica pré-existente, inclusive para esclarecer dúvidas ou suprir a ausência de alguma 
informação na documentação exigida e apresentada anteriormente, respeitada a isonomia entre os participantes. 
 

27.1 Não será cabível diligência para concessão de novo prazo para apresentação de documento que não tenha sido 
enviado no prazo originalmente exigido, situação que configuraria indevida comprovação posterior de requisito de 
aceitação de item ofertado e/ou de condição habilitatória. 
 
27.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, observadas as eventuais ressalvas 
indicadas neste edital. 
 
27.3 Solicitada a diligência à licitante, o respectivo prazo para cumprimento será determinado em sessão pelo(a) 
Pregoeiro(a), assegurado o lapso mínimo de 02 (duas) horas a contar da solicitação. 
 

27.3.1 Os documentos deverão ser enviados por meio do sistema, preferencialmente em arquivo compactado. 
 

27.3.2 O prazo concedido poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), mediante solicitação escrita e 
justificada da licitante, formalizada mediante mensagem em chat (caso disponível) ou envio de e-mail ao endereço 
licitacao@mpba.mp.br, antes do encerramento do prazo concedido.  
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27.4. A licitante deverá atender à solicitação no prazo estipulado, sob pena de desclassificação ou inabilitação, conforme 
o caso. 
 
27.5. O ônus da prova da exequibilidade dos preços ofertados, quando requerida, incumbirá exclusivamente à autora 
da proposta.  

 
27.5.1 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 
ela expressamente renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 
27.5.2 Para o fim de comprovação da exequibilidade de preço(s), deverá ser demonstrada a viabilidade deste(s) 
através de documentação que comprove ou justifique que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado 
ou suficientes para o fiel cumprimento da execução contratual, e/ou que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto da licitação. 

 
28. Para fins de aceitação, ademais, poderá a Administração realizar quaisquer diligências julgadas necessárias à análise 
dos documentos apresentados e/ou itens ofertados, inclusive no tocante à verificação da validade e/ou veracidade de 
documentos e informações, análise de adequação técnica de produto e exame sobre a exequibilidade de proposta. 

 
28.1. Constituem meios legais de prova as consultas, pela Administração, a sítios oficiais de órgãos, fabricantes e 
entidades emissores de certidões/documentos, bem como as verificações junto a pessoas jurídicas de direito público 
ou privado que tenham fornecido atestado(s) de capacidade técnica ou outros documentos. 
 
28.2 Realizada a diligência, esta será publicizada às licitantes na divulgação do resultado da análise documental.  
 
28.3 A prerrogativa da Administração não exime o ônus da licitante, de modo a não lhe ser cabível a alegação de 
obrigação da Administração para se furtar ao cumprimento das regras editalícias. 

 
29. Nas hipóteses de necessidade de análise técnica, apresentação de realização de diligências, a sessão poderá ser 
suspensa pelo(a) Pregoeiro(a), mediante comunicação às licitantes via chat em sistema. 
 

29.1 Na hipótese de suspensão para a realização de diligência, o(a) Pregoeiro(a) informará a data e horário previstos 
para o reinício da sessão mediante aviso prévio no sistema. 

  
29.1.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências com vistas ao 
saneamento de que trata a Cláusula 26 desta PARTE V, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
  
29.1.2. Sempre que possível, o aviso será realizado durante a sessão pública de licitação. 

  
29.2 Caso haja necessidade de solicitação de diligência a cargo de licitante após a suspensão da sessão, esta será 
solicitada através de convocação via aviso em sistema e envio de e-mail para o endereço eletrônico da licitante 
consignado em proposta, e a resposta deverá ser remetida via sistema, salvo solicitação expressa do(a) pregoeiro(a) de 
modo diverso. 
 

30. Em eventual necessidade de prorrogação ou antecipação do prazo de suspensão, a data de continuidade da sessão 
pública será remarcada, mediante comunicação às licitantes através de mensagem em sistema. 

 
30.1 Em se tratando de antecipação, a sessão será marcada, em regra, para o primeiro dia útil subsequente à decisão 
de remarcação, devendo ser comunicada através de aviso a ser inserido no sistema pelo(a) pregoeiro(a).  

 
30.1.1 Na hipótese acima indicada, respeitar-se-á o prazo de antecedência mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da inclusão da mensagem em chat. 
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SUBSEÇÃO IV – DO RESULTADO DOS JULGAMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO 

 
31. O(a) Pregoeiro(a) comunicará às licitantes, via mensagem em sistema, o resultado da análise da proposta de preços (e 
documentos correlatos) e da documentação de habilitação da licitante melhor classificada por lote ou item. 
 
32. A proposta de preços poderá ser recusada, com consequente desclassificação da proponente, quando a proposta e/ou 
quaisquer dos demais documentos exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos 
estabelecidos neste instrumento convocatório, especialmente a PARTE II; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas; 
 

33. Será inabilitada a proponente, quando quaisquer dos documentos de habilitação exigidos: 
 

a) Estiver(em) em desacordo, ainda que por ausência ou omissão insanável ou não saneada, com os requisitos 
estabelecidos neste instrumento convocatório, especialmente a PARTE III; 
 
b) Não for(em) apresentado(s) dentro dos prazos e/ou de acordo com as regras estabelecidas. 

 
34. Toda e qualquer desclassificação e/ou inabilitação será sempre fundamentada e registrada em sistema, para 
acompanhamento por todas as participantes. 
 
35. Recusada a proposta ou inabilitada a licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, na ordem de 
classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas no edital. 
 

35.1 Nestes casos, o(a) pregoeiro(a) verificará a ocorrência de nova hipótese de empate ficto, conforme procedimento 
previsto na Seção II - Subseção III desta PARTE V do edital. 

 
35.2 Caso todas as propostas ofertadas sejam desclassificadas ou todos as licitantes sejam inabilitadas, o lote ou item 
correspondente será declarado fracassado. 

 
36. Constatado o pleno atendimento às exigências do Edital das documentações relativas a proposta e habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) dará continuidade à sessão e habilitará a licitante no sistema eletrônico, declarando-a vencedora. 

 

SEÇÃO V – DA REGULARIZAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
37. Sagrando-se vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte beneficiária do regime diferenciado 
da Lei Complementar nº 123/2006, e cuja habilitação tenha sido procedida com a ressalva de existência de restrição fiscal 
e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
a proponente for declarada a vencedora do certame. 
 

37.1 O prazo poderá ser prorrogado 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.   

 
38. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas na legislação aplicável, sendo facultado à Administração determinar a(o) Pregoeiro(a) que proceda a 
convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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SEÇÃO VI – DO RECURSO ADMINISTRATIVO   

 
39. Declarada(s) a(s) vencedora(s), o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma 
imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer de decisão do(a) Pregoeiro(a). 
 

39.1 A intenção de recurso deverá ser manifestada dentro do prazo máximo de 20 (vinte) minutos contados da 
convocação, com o registro da síntese das razões, em campo próprio do sistema. 

 
39.1.1 As manifestações realizadas após o prazo estabelecido serão consideradas intempestivas e não serão aceitas 
pelo(a) Pregoeiro(a). Não serão acatadas, ademais, as manifestações apresentadas sem motivação ou realizadas 
fora do campo próprio em sistema. 

 
39.2 A falta de manifestação tempestiva, motivada ou adequada de licitante(s) para recorrer da decisão do(a) 
Pregoeiro(a) importará na preclusão do direito recursal e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à 
licitante vencedora. 

 
40. Acatada a intenção de recurso pelo(a) Pregoeiro(a), será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual prazo, 
cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo da recorrente. 
 

40.1. As petições (razão e contrarrazão) deverão ser dirigidas a(o) pregoeiro(a) responsável pela condução do certame, 
e encaminhadas através de campo próprio no sistema de licitação, até as 23:59h do último dia do prazo. 

 
40.2. O requerimento deverá atender, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos (sob pena de não conhecimento): 

 
a) Qualificação da pessoa jurídica postulante, com indicação de: razão social; número de cadastro junto ao 

CNPJ/RFB; endereço completo da sede (matriz ou filial); e local e endereço eletrônico para recebimento das 
comunicações; 
 

b) Nome completo e número de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal; 
 

c) Em se tratando de recurso, a indicação de decisão(ões) combatida(s), exposição de fatos e fundamentos, e 
pedido(s). 

 
40.3. Durante o prazo de interposição de recurso, será garantido o acesso das licitantes aos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses, ou a qualquer outra informação processual necessária à instrução do recurso. 

 
41. A não interposição de recurso dentro do prazo estabelecido importará na preclusão do direito recursal do recorrente 
e, consequentemente, na adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora. 
 
42. Apresentado recurso em sistema, o(a) Pregoeiro(a) poderá: 
  

42.1 Não conhecer do recurso, quando ausentes os pressupostos recursais. 
 
42.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão. 
 
42.3 Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para análise e decisão final da autoridade julgadora. 

 
43. As decisões dos recursos serão disponibilizadas em campo próprio no sistema eletrônico de licitação. 
 
44. Nas hipóteses de reconsideração da decisão pelo(a) Pregoeiro(a) ou de provimento do recurso pela autoridade 
julgadora, serão invalidados apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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44.1 Em se tratando de recurso cujo pedido tenha visado a inabilitação e/ou desclassificação da licitante vencedora, 
o(a) Pregoeiro(a) procederá à inabilitação da licitante, voltará à fase de aceitação de proposta e examinará a melhor 
proposta subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que 
atenda ao Edital. 

 

SEÇÃO VII – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
45. Não havendo manifestação de intenção de recurso, ou a respectiva interposição tempestiva, o objeto do pregão será 
adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), que encaminhará os autos para a homologação do resultado pela Autoridade Superior, 
com observância do disposto neste Edital. 
 
46. Decididos os recursos (caso apresentados) e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente 
adjudicará o objeto à licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 
 
47. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão em direito à contratação. 
 

SEÇÃO VIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
48. Após a homologação, o Ministério Público do Estado da Bahia convocará a licitante vencedora para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO, através de seu representante legal ou outro 
mandatário com poderes expressos; 
 

48.1 A convocação ocorrerá mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico indicado na proposta de preços final 
ajustada, e o atendimento pelo fornecedor deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, 
sob pena de decair seu direito à contratação/registro; 
 

48.1.1 O prazo consignado poderá ser prorrogado, a critério da Administração, mediante requerimento 
fundamentado da adjudicatária; 
 
48.1.2 A exclusivo critério da Administração, a assinatura do contrato se dará por meio do Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI, por meio físico ou mediante assinatura digital (com utilização de certificado digital). 

 
48.1.2.1 Para assinatura via SEI, a licitante deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou 
procurador junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, conforme orientações constantes em 
https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-externo/. 
 

48.1.2.1.1 A recusa da adjudicatária em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de 
registro de preços implicará na decadência ao direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação específica. 

 
48.1.2.2 Para assinatura em meio físico, a licitante deverá assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e 
forma, com posterior remessa ao endereço indicado no Preâmbulo deste Edital. Após envio, deverá a 
adjudicatária enviar o código de rastreio da postagem para o endereço contratos@mpba.mp.br. 
 
48.1.2.3 Para assinatura digital, a licitante deverá enviar 01 (uma) via do contrato para o endereço 
contratos@mpba.mp.br. Em tal hipótese, somente será aceito o documento após a verificação da validade e 
autenticidade do certificado digital correspondente. 

 
48.1.3 Na hipótese de recusa do fornecedor registrado em assinar o(s) instrumento(s) de contrato, com 
consequente decadência do direito à contratação, a Administração poderá revogar a licitação ou determinar ao(a) 
Pregoeiro(a) que retorne à fase de aceitação de proposta e examine a melhor proposta subsequente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma nova proposta que atenda ao Edital; 
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48.1.3.1 A adoção das providências administrativas supra indicadas ocorrerá sem prejuízo da eventual aplicação 
das sanções administrativas e legais cabíveis à licitante vencedora originária;  

 
48.2 Como requisito para a celebração do contrato, a licitante deverá manter todas as condições de habilitação exigidas 
na licitação. 

 
49. As demais disposições e condições de execução contratual, tais como regime e forma de execução, recebimento do 
objeto, gerenciamento, vigência da contratação, reajustamento e revisão de preços, pagamento, fiscalização, penalidades, 
cancelamento de registro e rescisão contratual estão estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II e na minuta de 
contrato – ANEXO IV. 
 
50. Poderá ser acrescentada à contratação qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, 
desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital, e que não importe em ônus adicional ao Ministério 
Público do Estado da Bahia. 

 

 SEÇÃO IX – DAS SANÇÕES  

 
51. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. 
 
52. As demais sanções por inexecução contratual estão previstas no Anexo II – Termo de Referência e Anexo III – MINUTA 
DO CONTRATO. 
 

SEÇÃO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
53. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
54. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
55. É facultado a(o) Pregoeiro(a), à autoridade a ele superior e às áreas técnicas competentes do Ministério Público do 
Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 

55.1 Fica facultado ao MPBA, através da área técnica competente, realizar diligências técnicas necessárias à validação 
das documentações, declarações e/ou informações ofertadas em quaisquer das fases da licitação e/ou contratação, 
inclusive junto ao(s) fabricante(s), quando for o caso. 

 
55.2 A invalidação de quaisquer documentações, declarações e/ou informações, pela área técnica, implicará na exclusão 
do licitante/adjudicatário do procedimento licitatório, de acordo com a fase em que este se encontrar (aceitação da 
proposta, habilitação ou contratação). 

 
56. Em caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) do sistema eletrônico que importe prejuízo à continuidade da sessão, em 
quaisquer de suas fases, esta será suspensa e terá reinício em data e horário por aquele(a) estabelecidos, sobre os quais se 
dará conhecimento aos participantes, via sistema.  
 
57. O pregão poderá ser suspenso temporariamente pelo(a) Pregoeiro(a), quantas vezes forem necessárias, desde que 
conferida prévia comunicação às licitantes via sistema. 
 

57.1 A publicidade da suspensão temporária dos trabalhos será realizada pelo(a) Pregoeiro(a) via chat em sistema, 
sendo medida suficiente para proteção ao princípio da publicidade. 
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57.2 O(a) Pregoeiro(a) poderá antecipar a reabertura da sessão quando necessário, desde que o faça mediante prévia 
comunicação via sistema. 

 
58. A(s) proponente(s) intimada(s) para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligências adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
   
59. O sistema eletrônico gera, ao final do certame, a Ata da Sessão Pública do pregão, com indicação do lance vencedor e 
demais informações relativas à Sessão Pública. 
 

59.1 A ata será automaticamente disponibilizada no sistema eletrônico para acesso livre, imediatamente após o 
encerramento da sessão pública. 

  
60. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo 
administrativo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle e demais interessados.  
 
61. A homologação do resultado da presente licitação não vincula uma subsequente contratação, podendo a Instituição 
revogar o processo licitatório, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, ou anula-lo, por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado, 
publicando o resumo da decisão no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado da Bahia,  para conhecimento 
amplo dos participantes da licitação. 
  
62. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto na minuta de contrato, 
mediante prévia comunicação formal e expressa por parte do Ministério Público do Estado da Bahia, e desde que verificada 
a existência de dotação orçamentária e financeira para os acréscimos que se fizerem necessários, respeitados os limites 
legais. 
  
63. Os casos omissos que porventura forem detectados neste Edital, serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de 
Apoio, com base na legislação em vigor. 
 
64. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Salvador – Bahia, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 

 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 
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ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA: CNPJ: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

TELEFONE COMERCIAL: (     ) E-MAIL: 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: AGÊNCIA: Nº CONTA CORRENTE: 

 

 PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

ESTIMADO 

LOTE ÚNICO 

1 

Serviço especializado de exame de DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO DUO. 
 
A Licitante deverá apresentar descrição sucinta do 
item ofertado, com principais características, sob 
pena de não aceitação da proposta 

unidade 27 R$ xxx,xx R$ xxx,xx 

2 

 Serviço especializado de exame de DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO TRIO. 
A Licitante deverá apresentar descrição sucinta do 
item ofertado, com principais características, sob 
pena de não aceitação da proposta 

unidade 541 R$ xxx,xx R$ xxx,xx 

3 

Serviço especializado de exame de DNA “post-
mortem” para investigação de vínculo genético de 
parentesco, TIPO POST MORTEM, 
A Licitante deverá apresentar descrição sucinta do 
item ofertado, com principais características, sob 
pena de não aceitação da proposta 

unidade 55 R$ xxx,xx R$ xxx,xx 

VALOR TOTAL PARA O LOTE R$ xxx,xx 

 
DATA: XX/XX/XXXX  

______________________________ 
Representante legal 
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REGRAS/OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública do pregão. 
- A descrição dos itens deverá abranger todas as características do objeto ofertado, respeitadas as exigências mínimas 
estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO II 
- Somente serão admitidas propostas com valores unitários e totais que estejam dentro dos limites máximos estimados 
pelo MPBA, conforme Termo de Referência. 
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que 
deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá 
utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 DEFINIÇÃO DO 
OBJETO 

INDICAÇÃO DO ITEM (SE ÚNICO) OU FAMÍLIA (SE MÚLTIPLOS): 
 
Contratação de empresa para prestação de serviços especializados (análise por DNA para investigação de 
vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”), atendendo às demandas do Projeto 
Paternidade Responsável. 
 
Observação: Detalhamento dos itens que compõem o objeto constam na tabela 1 do ANEXO I (indicado 
ao final do documento). 
 

1.2 FORMA DE 
CONTRATAÇÃO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMEDIATA (PONTUAL/POR ESCOPO) 

1.3 PLANILHA DE 
COMPOSIÇÃO DE 

CUSTOS 
NÃO SERÁ EXIGIDA DOS LICITANTES 

1.4 JUSTIFICATIVA: 
 

NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO 

Justifica-se a contratação de uma empresa para realização de exames de DNA, a destinação de recursos 
oriundos do Convênio nº 902186/2020 com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Meta 1. O objetivo 
é dar suporte aos atendimentos do Projeto Paternidade Responsável, com a realização de exames de DNA, 
sem ônus para a população baiana carente, a fim de alcançarmos o maior número de reconhecimentos de 
paternidade possível, sem o ajuizamento de ação. 

1.5 JUSTIFICATIVA: 
 

AGRUPAMENTO DOS 
ITENS EM LOTES 

JUSTIFICATIVA (licitação disputada por lotes):A contratação por lote único é pelo fato de tratar-se de 
apenas um tipo de serviço (realização de Exames de DNA), onde a Contratada deverá ser responsável pela 
realização e laudos dos exames Trio, Duo e Post Mortem, atendendo, desta forma, às exigências 
pertinentes à investigação de paternidade tratadas em audiência realizada pelos Membros do Ministério 
Público. 

1.6 JUSTIFICATIVA: 
SERVIÇOS 

CONTINUADOS 
NÃO SE APLICA (Não se trata de licitação para contratação de serviços continuados) 

1.7 ENQUADRAMENTO 
DO OBJETO 

SERVIÇOS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos, com base nas especificações usuais praticadas no mercado. (REGRA) 

1.8 INDICAÇÃO 
DECARACTERÍSTICAS 

E/OU ESPECIFICAÇÕES 
EXCLUSIVAS 

NÃO  

 

2. INFORMAÇÕES LICITATÓRIAS 

 
2.1 PARÂMETRO(S) DE 

JULGAMENTO DA 
PROPOSTA 

MENOR PREÇO (REGRA GERAL) 
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2.2 ANÁLISE 
DOCUMENTAL 

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL POR ANALISAR PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
CAOCIFE 

2.3 MODO DE DISPUTA 
DA LICITAÇÃO 

ABERTO (Regra geral) 

➢ Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances: 3% (três por 
cento), a incidir sobre todos os itens (SUGESTÃO) 

 
2.4 DIVULGAÇÃO DOS 
PREÇOS REFERENCIAIS 
PARA AS LICITANTES 

 

ORÇAMENTO DIVULGADO NO EDITAL (Regra) 

2.5 DOCUMENTAÇÃO A 
SER SOLICITADA EM 
CONJUNTO COM A 

PROPOSTA 

NÃO HÁ DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA 

2.6 SOLICITAÇÃO DE 
DEMONSTRAÇÃO DE 
COMPATIBILIDADE 

(AMOSTRA)  

NÃO 

 
2.7 DOCUMENTAÇÃO 

DE HABILITAÇÃO -  
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 

A) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA- Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação. 

 
➢ DADOS MÍNIMOS EXIGIDOS (INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA): 

 

• Indicação dos serviços executados; 

• Indicação dos quantitativos; 

• Prazos de execução 

 
➢ CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS DADOS SOLICITADOS (INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA): 

 

• CARACTERÍSTICAS: Prestação de serviços referentes à coleta de material de vínculo genético 

para realização de exames de DNA Trio, Duo e Post Mortem; 

• PRAZOS: A realização dos exames deverá ser em até 30 (tinta) dias após o contato pela 

Contratante. 

• QUANTIDADES: 17 Exames/Mês 

 

➢ JUSTIFICATIVA PARA O(S) PERCENTUAL(AIS) DEFINIDO(S) - (Se houver exigência de quantitativo 
mínimo e/ou de parcela de maior relevância e valor significativo): As quantidades indicadas 
representam aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das demandas mensais estimadas 
de exames a serem realizados. 

  
➢ SOMATÓRIO DE ATESTADOS: SIM, para todos os critérios; 
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B) NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO PROFISSIONAL COMPETENTE OU 
CERTIDÃO/ALVARÁ DE ÓRGÃO ESPECÍFICO 

 
➢ NOME DO DOCUMENTO: Certificados de Responsabilidade Técnica, tanto da empresa licitante 

(Laboratório) quanto do(a)(s) profissional(ais) indicado(s) como responsável(eis) técnico(s), nos 
termos do item C.1 a seguir. 
 

➢ ÓRGÃO/ENTIDADE EMISSOR(A): Conselho Regional de Biologia – CRBIO 

➢ ITEM/LOTE LICITADO CORRESPONDENTE: Todos 

➢ NORMA APLICÁVEL: Lei 6.684/1979 e Decreto nº 88.438/1983. 

 

 
C) OUTRO(S). Especificar:  
 

C.1) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE QUALIFICADA (RESPONSÁVEL TÉCNICO): 
 

Deverá ser apresentada declaração formal, emitida por representante legal da licitante, que contenha 
indicação expressa do(a)(s) profissional(ais) que atuará como responsável técnico da empresa durante a 
execução contratual, adequado para a realização do objeto da licitação. 
 
REGRAS: 

 
C.1.1) Tal(ais) profissional(ais) deverá(ão) obrigatoriamente possuir todas as seguintes qualificações 
mínimas: 

 
I – Estar(em) legalmente habilitado(a)(s) para exercer responsabilidade técnica de um 
laboratório clínico humano; 
 
II – Possuir(em) experiência comprovada em estudos de DNA forense; 
 
III – Possuir(em) nível superior com especialização em Genética Forense e/ou Biologia 
Molecular, devidamente reconhecidos pela entidade competente; 
 
IV – Ser(em) detentor(a)(s) de atestado(s) de responsabilidade técnica para a realização de 
testes de investigação de paternidade. 

 
C.1.2) Deverá ser indicado(a), ao menos, um(a) profissional como responsável técnico da empresa 
para a consecução dos serviços a serem contratados. 
 
C.1.3) A comprovação do atendimento às qualificações acima descritas deverá ocorrer no prazo de 
até 10 (dez) dias contados do início da vigência contratual. 
 
C.1.4) Para cada profissional indicado, deverá haver a apresentação da correspondente comprovação 
de vínculo presente ou futuro com a licitante, nos termos do subitem C.2, a seguir. 

 
C.2) COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) E A EMPRESA 
LICITANTE. 
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Deverá ser apresentado documento comprobatório de que o(s) profissional(ais) indicado(s) na 
declaração de disponibilidade acima possui(em) ou possuirá(ão) vínculo profissional com a licitante, para 
atuar como responsável técnico da empresa na consecução dos serviços a serem contratados.  
 
REGRAS: 

 
C.2.1) A comprovação deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 

 
I - Carteira de Trabalho;  
 
II - Contrato social;  
 
III - Contrato de prestação de serviços;  
 
IV - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pelos serviços licitados 
e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser 
a esta adjudicado. 

 
C.2.2) Conforme opção IV acima, não há necessidade de que a licitante mantenha vínculo profissional 
com o(a)(s) profissional(ais) especificamente para fins de licitação. 

 

2.8 DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO - 

QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

   CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

2.9 PRAZO(S) PARA 
ASSINATURA DE ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
E/OU DO CONTRATO  

HAVERÁ SOMENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO:                                                   
 
Prazo: 10 dias Úteis 

 

3. REGRAS DE CONTRATAÇÃO 

 
3.1 REGRAS DE 

EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

3.1.1 REGIME DE EXECUÇÃO: EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO 

3.1.2 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO: 
 
➢ 08 dias Úteis  

 
3.1.1.1 As comprovações da convocação e da entrega/retirada da nota de empenho poderão ocorrer por 
quaisquer dos seguintes meios: por meio eletrônico (através de confirmação de recebimento de e-mail), 
aposição de assinatura (para retirada presencial) ou por Aviso de Recebimento dos correios (quando a entrega 
for via postal). 
 

3.1.1.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, 
por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal 
nº8.666/1993 
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3.1.3 FORMA E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:  Os serviços contratados deverão iniciar tão logo seja 
entregue a nota de empenho e a execução da sua totalidade ocorrerá até o dia 16 de dezembro de 2023, 
respeitadas as condições pactuadas para a vigência do contrato. A partir do início da execução da prestação de 
serviços, a Contratada deverá disponibilizar material para coleta de sangue e/ou qualquer material biológico, 
nos postos do Laboratório na capital, bem como o fornecimento dos KITS para coleta do material genético, que 
serão encaminhados pela Coordenação da Contratante às Promotorias de Justiça do interior, que serão 
responsáveis pela coleta do material. 

A coleta do material genético dar-se-á por meio de agendamento prévio, realizado por meio telefônico pela 
equipe de profissionais do Ministério Público, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h, e o 
encaminhamento das partes envolvidas (investigados e investigantes) aos Postos de Coleta situados nesta 
Capital, mediante ofício assinado pelo Promotor de Justiça, devidamente acompanhado dos documentos das 
partes envolvidas, podendo haver acordo entre o Contratante e a Contratada para ajustes de dias e horários de 
funcionamento. 

Ressalta-se que o Projeto Paternidade Responsável tem como principal objetivo levar os atendimentos do 
Promotor de Justiça às cidades mais longínquas e de difícil acesso à justiça pela comunidade. Sendo assim, a 
necessidade do fornecimento de KITS às Promotorias de Justiça do Interior que aderiram ao Projeto Paternidade 
Responsável é de fundamental importância. 

Assim sendo, os KITS deverão ser entregues à Coordenação deste Projeto, sito à Av. Joana Angélica, 1380, 
Palacete Ferraro, Nazaré, nesta capital baiana, sob a responsabilidade da Coordenação, o envio às respectivas 
Comarcas. 

O Prazo para o agendamento e realização dos exames deverá ser de no máximo 30 dias, a partir do momento 
em que for feito o contato com a Contratada pelo Ministério Público. 

A coleta do material genético será realizada pelos profissionais da Contratada, nos seus postos de coleta, 
situados nesta Capital. No que se refere aos kits que serão encaminhados às Promotorias de Justiça das cidades 
do interior do Estado que aderiram ao Projeto Paternidade Responsável, a coleta será realizada pelo profissional 
da Secretaria de Saúde do município, solicitado pelos Membros do Ministério Público, na própria sede de cada 
MP. No que diz respeito à devolução da coleta do material genético realizada nas Promotorias de Justiça do 
interior, caberá à Contratante encaminhar à sede da Contratada na Capital. 

O prazo de entrega dos laudos, contendo o resultado do exame, será de até 20 (vinte) corridos para os casos de 
exames de DNA Trio e Duo, e de até 30 (trinta) dias corridos nas situações envolvendo suposto pai ou suposta 
mãe falecidos (Post Mortem), podendo haver, nos casos excepcionais, a possibilidade de prorrogação dos prazos 
de mais 10 (dez) dias para cada situação, desde que devidamente justificado pela Contratada. O termo inicial 
para a contagem do prazo será a partir da realização da coleta do material genético por parte da Contratada, e, 
nos casos em que a coleta seja realizada pela Contratante, o prazo começa a contar a partir da entrega do 
material coletado à Contratada. 
 
A Contratada ficará responsável pela entrega dos resultados dos exames na sede da Contratante, no Projeto 
Paternidade Responsável, hoje situada na Av. Joana Angélica, 1.380, Palacete Ferraro, Nazaré, nesta Capital. 
 
Os exames de DNA, e respectivos laudos, deverão ser executados por profissionais treinados e capacitados, 
aptos e habilitados legalmente a executar os tipos de serviços contratados, sob responsabilidade de 
responsável(eis) técnico(s) detentor(a)(es) de todos os requisitos de qualificação exigidos no item 2.7, subitem 
C.1, deste termo de referência.  
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Para tanto, deverá a CONTRATADA apresentar ao CONTRATANTE, no prazo de 10 dias da assinatura de contrato, 
toda a documentação necessária à comprovação de tais exigências, sob pena de rescisão contratual e adoção 
das sanções e medidas administrativas cabíveis. 
 
Na hipótese de rejeição pelo CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA providenciar a substituição do profissional 
indicado e rejeitado, no prazo máximo de 5 dias úteis, com submissão da nova documentação para análise e 
aprovação. 
 

3.2 EXIGÊNCIA DE 
GARANTIA PARA O 

OBJETO 
SEM EXIGÊNCIA DE GARANTIA 

 
3.3 CONDIÇÕES E 
RESPONSÁVEIS 

PELO 
RECEBIMENTO 

3.3.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO: 02 dias Úteis 

3.3.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 20 dias Corridos 

3.3.3 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CAOCIFE 

3.3.4 PRAZO PARA ADEQUAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇO(S) REJEITADO(S): 20 dias Corridos 

DEMAIS REGRAMENTOS: 
 
3.3.5 O recebimento dos serviços ocorrerá mediante conferência destes, confrontando com as especificações 
contidas no Edital de Licitação (inclusive anexos, como o termo de referência) e na proposta de preços, bem 
como a regras, condições e quantitativos definidos na ordem de serviços.  
  
3.3.6 O recebimento definitivo do objeto deste contrato e dará no prazo de 15 (quinze) dias e só será 
concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos administrativos cabíveis, 
observados os termos dos arts. 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
3.3.7 O aceite ou aprovação do objeto pelo Ministério Público do Estado da Bahia não exclui a responsabilidade 
do fornecedor por vícios, defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no 
processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao Ministério Público do Estado 
da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.  
 

3.4 POSSIBILIDADE 
OU NÃO DE 

SUBCONTRATAÇÃO  

ADMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO  
 

➢ Indicar parcela(s) subcontratável(eis): Coleta de material genético necessário ao processamento do Exame 
de DNA. 
 

➢ Indicar regras/condições para subcontratação: Será admitida a subcontratação de Postos de Coleta, local 
utilizado para a extração das amostras do material biológico - DNA. 
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3.5 CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

3.5.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO: Mensalmente, conforme quantidades de testes efetivamente 
realizados no período. 

3.5.2 CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO: 

• As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos 
tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão 
conter as seguintes informações: número do convênio a que se refere a contratação, número da 
licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que formaliza a execução da despesa. 

• Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais 
atrasos de pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, 
compreendido entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, 
decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, isto é, por força de bloqueio de rotinas no 
sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos devidos pelo 
CONTRATANTE. 

• Apresentar à Contratante, através do CAOCIFE, relatórios mensais e comprovantes de realização dos 
exames para serem atestados por este Centro de Apoio visando o pagamento. 

3.6 POSSIBILIDADE 
OU NÃO DE 

REAJUSTAMENTO, 
COM INDICAÇÃO 

DE ÍNDICE OFICIAL 
 

PREÇOS PASSÍVEIS DE REAJUSTAMENTO - Regras: 
 

➢ Índice oficial para o cálculo da variação de preços: INPC/IBGE 
 
➢ A eventual concessão de reajustamento fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela 

contratada, após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da 
proposta; 
 

➢ Na hipótese de reajustamento, adotar-se-á como referencial o acumulado de 12 (doze) meses, sendo o 
termo inicial o mês de apresentação da proposta e termo final o mês que antecede a data de aniversário. 
 

➢ Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos apedidos de execução de serviços formalizados após 
o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta; 

 
3.7 DEFINIÇÃO DE 

VIGÊNCIAS 
 

3.7.1 VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP): NÃO SE APLICA (Não se trata de registro de preços) 

3.7.2 DEFINIÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 8 meses contados a partir de(a) da data da publicação do 

resumo do contrato no Diário da Justiça Eletrônico. 

3.7.3 POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA: SIM.  
 

➢ Justificativa: Para se adequar ao prazo de vigência do Convênio com o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, que vigorará até o dia 16/12/2023 

 
3.8 OBRIGAÇÕES 
DA CONTRATADA 

 

1) Executar os serviços de acordo com as especificações ou normas exigidas;  

2) Solucionar qualquer irregularidade sempre que comunicada a sua ocorrência. Neste caso a Contratada 
compromete-se, ainda, a atender ao(s) chamado(s) da Contratante, providenciando a solução para os 
problemas apontados dentro de 48 (quarenta e oito) horas contadas da sua comunicação;  

3) Prestar, sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços necessários para a correção e revisão de falhas 
verificadas na prestação dos serviços contratados, sempre que imputáveis à Contratada;  
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4) Responder pelos serviços que executar, na forma do contrato e da legislação aplicável;  

5) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados no contrato;  

6) Manter, no município de Salvador/BA, escritório e representante da Contratada durante toda vigência do 
contrato, bem como Postos de Coleta;  

7) Executar o objeto contratado dentro do melhor padrão de qualidade, obrigando-se a reparar, à sua custa, 
qualquer vício ou falha na prestação do serviço; 

8) Apresentar fatura mensal de acordo com a demanda dos serviços;  

9) Realizar os exames encaminhados pela Contratante procedendo a identificação das partes interessadas e 
portadoras da solicitação para execução do teste;  

10) Possibilitar a emissão de segunda via dos laudos sempre que solicitados pela Contratante, inclusive quando 
findo o prazo de vigência do contrato, sem ônus para a Contratante; 

11) Fornecer telefone e/ou e-mail para o agendamento das coletas nos laboratórios e/ou postos de coletas para 
os exames demandados, com atendimento em horário de expediente das 08:00h às 18:00h, de segunda a sexta-
feira. 

12) A contratada ficará responsável pelo fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou 
raspagem da mucosa oral - swab bucal), para atendimento das demandas nas comarcas do interior, nesta capital 
e região metropolitana. A definição da escolha do tipo de material genético ficará a critério da empresa 
contratada, de acordo com as medidas sanitárias vigentes e da melhor recomendação técnica e científica. 

13) Pagar salários e encargos sociais devidos pela condição de única empregadora do pessoal designado para 
execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, 
demissões, auxílios transportes, diárias, etc, obrigando-se ainda, ao fiel cumprimento das legislações 
trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste instrumento para tentar eximir-se 
destas obrigações ou transferi-las para a Contratante; 

14) Providenciar e manter empregados treinados, em número suficiente ao bom andamento dos nossos 
serviços. 

15) A Contratada deverá realizar contraprova do laudo emitido com nova coleta de material genético, quando 
solicitado, até o máximo de uma repetição quando restar dúvida a respeito do laudo obtido, a critério e sem 
ônus para a Contratante, ficando claro que tal medida será em casos excepcionais e devidamente justificados 
pela Contratante; 

16) Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica 
obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para 
os servidores do órgão ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos 
órgãos de controle interno e externo. 

 
3.9 OBRIGAÇÕES 

DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:  
 
3.9.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias 
para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado, observando-se o sigilo necessário; 
 
3.9.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas 
CLÁUSULAS QUARTA E SEXTA; 
 
3.9.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, 
nos locais e na forma que eventualmente se façam necessários para a execução do contrato;  
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3.9.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, 
notificando a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução 
do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
3.9.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento 
do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste 
Contrato. 

3.10 INDICAÇÃO 
SOBRE A 

NECESSIDADE DE 
GARANTIA 

CONTRATUAL, 
COM PERCENTUAL 

NÃO SERÁ EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL 
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APENSO I – DETALHAMENTO DOS ITENS 

 

Item 
Descrição 

 (Especificações técnicas) 
Código 
CATSER 

Unidade 
de 

Medida 
Quantidade 

Quantidade 
mínima por 
solicitação 

Valor unitário 
máximo 

Valor total 
máximo por 

item 

LOTE ÚNICO 

1 

Serviço especializado de 
exame de DNA para 
investigação de vínculo 
genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO DUO, conforme 
detalhamento constante no 
APENSO II.  

20540 Unidade 27 3 R$ 300,00 R$ 8.100,00 

2 

Serviço especializado de 
exame de DNA para 
investigação de vínculo 
genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO TRIO, conforme 
detalhamento constante no 
APENSO II.  

20540 Unidade 541 20 R$ 260,00 R$ 140.660,00 

3 

Serviço especializado de 
exame de DNA “post-
mortem” para investigação 
de vínculo genético de 
parentesco, TIPO POST 
MORTEM, conforme 
detalhamento constante no 
APENSO II.  

20540 Unidade 55 5 R$ 900,00 R$ 49.500,00 

VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA A LICITAÇÃO (somatório de todos os itens do lote) R$ 198.260,00 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS 

 
 

ITEM 1: 

Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo”.  

TIPO DUO.  

Exame realizado através do DNA de 02 (duas) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)) para 
investigação de paternidade ou maternidade, com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na 
Capital e fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - swab bucal) para 
atendimento das demandas nas comarcas do interior e região metropolitana. 

ITEM 2: 

Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo”.  

TIPO TRIO.  

Exame realizado através do DNA de 03 (três) pessoas envolvidas (suposto pai, mãe e filho(a)) para investigação de 
paternidade, com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e fornecimento de kit de 
coleta de material orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - swab bucal) para atendimento das demandas nas 
comarcas do interior e região metropolitana. 

ITEM 3: 

Serviço especializado de exame de DNA “post-mortem” para investigação de vínculo genético de parentesco.  

TIPO POST MORTEM.  

Exame realizado através do DNA com até 06 (seis) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)), 
utilizado como parâmetro genético no mínimo 02 (dois) parentes diretos do investigado falecido, com coleta de material 
genético realizada por técnico do laboratório na Capital e fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou 
raspagem da mucosa oral - swab bucal) para atendimento das demandas nas comarcas do interior e região metropolitana. 
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ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO: 
 
CONTRATO Nº XXX/2022 - SGA 
 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, com sede na 5ª Avenida, nº 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, 
inscrita no CNPJ sob o Nº 04.142.491/0001-66, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado, mediante 
Ato de Delegação nº 70/2014, pelo seu Superintendente de Gestão Administrativa, Frederico Welington Silveira Soares, e 
a EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº. XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por seu/sua XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF/MF nº. XXX.XXX.XXX-XX, 
CELEBRAM o presente Contrato, com supedâneo no quanto disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Estadual-BA nº 
9.433/2005, e, ainda, observado o constante no edital de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº xxxx/2021, 
protocolado sob o nº 19.09.02361.0014006/2021-62, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados para análise por DNA para investigação de 
vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”. 
 
1.2 Incluem-se no objeto contratado a disponibilização, pela CONTRATADA, de mão de obra capacitada, transportes, 
materiais, ferramentas, equipamentos e todos os demais insumos necessários à plena execução dos serviços contratados. 
 
1.3 A contratação se fundamenta no cumprimento da meta nº 001, do Convênio Federal nº 902186/2020. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO, E DO RECEBIMENTO 
 
2.1 O Regime de execução do presente contrato é de Execução Indireta na modalidade Empreitada por Preço Unitário. 
 
2.2 A CONTRATADA deverá retirar a nota de empenho no prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da data da convocação do 
CONTRATANTE;   
 

2.2.1 A CONTRATADA será convocada, preferencialmente por meio eletrônico, para recebimento da nota de empenho, 
cuja comprovação de entrega/retirada deverá ocorrer também por meio eletrônico (através de confirmação de 
recebimento de e-mail).    
   
2.2.2 O Fornecedor poderá solicitar a prorrogação do prazo para retirada/recebimento da nota de empenho, por igual 
período, por motivo justo e aceito pela Administração, nos termos do art. 64, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
2.3 O objeto deste contrato compreende o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, produtos, transporte 
e quaisquer materiais e itens inerentes à perfeita e completa execução do mesmo, consubstanciando-se nos seguintes serviços: 

 
2.3.1 Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo” In vivo (TIPO DUO): Exame realizado através do DNA de 02 (duas) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / 
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suposta mãe e filho(a)) para investigação de paternidade ou maternidade com coleta de material genético realizada por 
técnico do laboratório na Capital e em cidades do interior baiano.  
 
2.3.2 Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco In 
vivo (TIPO TRIO): Exame realizado através do DNA de 03 (três) pessoas envolvidas (suposto pai, mãe e filho(a)) para 
investigação de paternidade com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e em 
cidades do interior baiano.  
 
2.3.3 Realização de Serviços especializados de Exames de DNA para investigação de vínculo genético de parentesco 
Post-mortem (TIPO POST MORTEM). Exame realizado através do DNA com até 06 (seis) pessoas envolvidas (suposto pai 
e filho(a) / suposta mãe e filho(a)), utilizado como parâmetro genético no mínimo 02 (dois) parentes diretos do 
investigado falecido, com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e em cidades do 
interior baiano. 

 
2.4 Os s exames de DNA, e respectivos laudos, deverão ser executados por profissionais treinados e capacitados, aptos e 
habilitados legalmente a executar os tipos de serviços contratados, sob responsabilidade de responsável(eis) técnicos 
detentor(a)(s)s de todos os requisitos de qualificação exigidos no Edital do Certame licitatório; 
 

2.4.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias contados da assinatura do 
contrato, toda a documentação necessária à comprovação de tais exigências; 

 
2.4.1.1 Na hipótese de rejeição do responsável técnico, deverá a CONTRATADA providenciar a substituição do 
profissional indicado e rejeitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, com submissão de nova documentação 
para análise e aprovação. 
 

2.5 Os serviços contratados deverão iniciar tão logo seja entregue a nota de empenho, conforme agendamento prévio 
realizado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, observando-se o seguinte:  
 

2.5.1 A partir do início da execução da prestação de serviços, a CONTRATADA deverá: 
 

2.5.1.1 disponibilizar o material necessário para coleta de sangue e/ou qualquer material biológico, aos postos do 
Laboratório na capital;  
 
2.5.1.2 fornecer os KITS para coleta do material genético; 

 
2.5.1.2.1 Os kits para coleta mencionados na cláusula 2.5.1.2 serão encaminhados pela Coordenação do Centro 
de Apoio Operacional às Promotorias Cíveis, Fundações e Eleitorais – CAOCIFE da CONTRATANTE às 
Promotorias de Justiça do interior que aderiram ao Projeto Paternidade Responsável, as quais serão as 
responsáveis pela coleta do material. 

 
2.5.1.2.2 os KITS deverão ser entregues à supracitada Coordenação, situada à Av. Joana Angélica, 1380, 
Palacete Ferraro, no bairro de Nazaré na cidade de Salvador, ficando sob a responsabilidade desta mencionada 
Coordenação, o envio às respectivas comarcas do interior onde se situem Promotorias que tenham aderido ao 
projeto Paternidade Responsável. 

 
2.5.2 A coleta do material genético se dará por meio de agendamento prévio, realizado  por meio telefônico, pela equipe 
de profissionais do Ministério Público do Estado da Bahia, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 18:00h, e o 
encaminhamento das partes envolvidas (investigados e investigantes) aos Postos de Coleta situados nesta Capital, se 
dará mediante Ofício assinado pelo Promotor de Justiça, devidamente acompanhado dos documentos das partes 
envolvidas, podendo haver acordo entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA para ajustes de dias e horários de 
funcionamento.  
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2.5.2.1 O Prazo para o agendamento e realização dos exames deverá ser de no máximo 30 dias, a partir do momento 
em que for feito o contato com o CONTRATANTE. 
 

2.5.3 A coleta do material genético será realizada pelos profissionais da CONTRATADA, nos seus postos de coleta, 
situados nesta Capital. 

 
2.5.3.1 Na hipótese de envio de kit de coleta de material genético, nos termos do item 2.5.1.2, observar-se-á o 
seguinte: 
 

2.5.3.1.1 A coleta de material genético nestas hipóteses será realizada por profissional da Secretaria de Saúde 
do respectivo município na própria sede do Promotoria de Justiça, mediante solicitação do Membro do 
Ministério Público da Bahia;  
 
2.5.3.1.2 Caberá ao CONTRATANTE encaminhar à sede da CONTRATADA, localizada na Capital, o envio das 
coletas do material genético realizadas no âmbito das promotorias de Justiça do interior, cabendo à 
CONTRATADA realizar os exames, nos termos definidos neste instrumento; 

 
2.5.4 Os prazos de entrega dos laudos, contendo o resultado dos exames, observará o seguinte: 

 
2.5.4.1 Será de até 20 (vinte) corridos para os casos de exames de DNA Trio e Duo, contados da data da realização 
da coleta do material genético; 
 
2.5.4.2 Será de até 30 (trinta) dias corridos nas situações envolvendo suposto pai ou suposta mãe falecidos (Post 
Mortem), contados da data da realização da coleta do material genético; 
 
2.5.4.3 Excepcionalmente, admitir-se-á prorrogação dos prazos por mais 10 (dez) dias para cada situação, desde que 
devidamente justificado pela CONTRATADA; 
 
2.5.4.4 Na hipótese de realização de testes por meio de coleta realizada nas Promotorias de Justiça do interior do 
Estado (item 2.5.1.2.1), o prazo de entrega dos laudos será computado a partir da entrega do material coletado aos 
Laboratórios da CONTRATADA, sob responsabilidade do CONTRATANTE. 

 
2.6 A CONTRATADA ficará responsável pela entrega dos resultados dos exames na sede do Projeto Paternidade 
Responsável, hoje situada na Av. Joana Angélica, 1.380, Palacete Ferraro, Nazaré, nesta Capital; 
 
2.7 Não haverá empregados da CONTRATADA à disposição do CONTRATANTE, em tempo integral, nas suas instalações; 
 

2.7.1 A CONTRATADA manterá profissionais treinados, em número suficiente ao bom andamento dos nossos serviços. 
 

2.8 O recebimento provisório dos serviços realizados ficará sob a responsabilidade de um representante do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias Cíveis, Fundações e Eleitorais – CAOCIFE do CONTRATANTE, em conjunto com o fiscal do 
contrato - responsável pela habilitação para pagamentos, caso estes não sejam o mesmo servidor e se dará no prazo de até 
02 (dois) dias úteis, contados da realização dos serviços; 

 
2.8.1 O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto contratual em desacordo com as condições pactuadas, 
podendo, entretanto, se lhe convier, decidir pelo recebimento, neste caso com as deduções cabíveis; 
 
2.8.2 Em caso de recusa, no todo ou em parte, do objeto contratado, fica a CONTRATADA obrigada a adequar/refazer 
o serviço no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da comunicação pelo CONTRATANTE; 

 
2.9 O recebimento definitivo do objeto deste contrato será concretizado no prazo de até 20 (vinte) dias corridos, depois de 
adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos contidos no Ato Normativo nº 007/2005 e na Instrução Normativa 
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nº 006/2012 (ambas do Ministério Público do Estado da Bahia), respeitadas as exigências contidas do art. 73 da Lei Federal 
nº 8.666/1993;  
 

2.9.1 O recebimento ocorrerá também em conjunto com a Comissão de Recebimento de Bens Permanentes 
do CONTRATANTE, designada pela Portaria nº 047/2021-SGA – ou por instrumento que eventualmente a substitua, 
caso o valor do objeto contratual seja superior ao limite estabelecido para a modalidade de convite, nos termos do art. 
73, c/c, art. 15 §8º, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
2.10 O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios, 
defeitos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Dispensa de Licitação que o 
originou, verificadas posteriormente, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 
 

Código Unidade 
Orçamentária/Gestora 

Ação 
(P/A/OE) 

Região 
Destinação de 

Recursos (Fonte) 
Natureza da 

Despesa 

40.101/0005 4075 9900 100 33.90.39 

40.101/0005 4075 9900 5.300 33.90.39 

  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 
 
4.1 Os preços unitários, por tipo de serviço, estabelecidos para plena execução do objeto contratual serão os seguintes: 
 

ITEM INDICAÇÃO DO ITEM 
QUANTITATIVO 

TOTAL 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 Exames de DNA “in vivo” - TIPO DUO 27 R$ XXX R$ XXX 

2 Exames de DNA “in vivo” - TIPO TRIO 541 R$ XXX R$ XXX 

3 Exames de DNA - TIPO POST MORTEM 55 R$ XXX R$ XXX 

VALOR GLOBAL R$ XXX 

 
 
4.2. Para efeito de previsão, dá-se ao presente Contrato o valor anual máximo de R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx reais); 
  

4.2.1 O valor anual máximo é meramente estimativo, não cabendo à CONTRATADA, portanto, quaisquer direitos de 
cobrança caso o montante estipulado neste item não seja atingido durante a vigência deste instrumento, porquanto o 
pagamento ocorrerá em razão da quantidade de serviços efetivamente realizados; 

 
4.3 Nos preços computados neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste 
instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
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pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES 
 
5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administração, nas mesmas 
condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
5.2 As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.   
 
5.3 O disposto nesta cláusula fica limitado aos termos definidos no Plano de Trabalho do Convênio Plataforma + Brasil nº 
902186/2020. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DOS TRIBUTOS 
 
6.1 O faturamento referente ao objeto deste contrato deverá ser efetuado mensalmente, conforme quantitativo de testes 
efetivamente realizados no período, em parcela única, após o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE; 
 
6.2 O pagamento será processado mediante apresentação, pela CONTRATADA, de fatura, nota fiscal e 
documentações/certidões cabíveis - documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo 
CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde 
que não haja pendência a ser regularizada; 
 

6.2.1 Apresentar à CONTRATANTE, através do CAOCIFE, relatórios mensais e comprovantes de realização dos exames 
para serem atestados por este Centro de Apoio visando o pagamento; 
 
6.2.2 Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data de apresentação da 
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização; 

 
6.3 As notas fiscais far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham 
como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA e deverão conter as seguintes informações: número do 
convênio a que se refere a contratação, número da licitação que deu origem ao contrato e número do contrato que 
formaliza a execução da despesa; 
 
6.4 O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a 
legislação vigente; 
 
6.5 Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela 
empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentação oficial de recursos do Estado da Bahia; 
 
6.6 A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando 
a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata 
tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.2.2. 
 

6.6.1 Para efeito de caracterização de mora imputável ao CONTRATANTE, não serão considerados eventuais atrasos de 
pagamento no período de fechamento do exercício financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do mês 
de dezembro e o mês de janeiro do exercício subsequente, decorrentes de circunstâncias alheias à vontade das partes, 
isto é, por força de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execução dos pagamentos 
devidos pelo CONTRATANTE.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS  
 
7.1 A eventual concessão de reajustamento, nos termos do inc. XI do art. 40 da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c artigo 2º, §2º 
da Lei Federal nº 10.192/2001, fica condicionada à apresentação de requerimento formal pela CONTRATADA, após o 
transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentação da proposta, mediante aplicação do INPC/IBGE, 
observadas as disposições legais.  
  

7.1.1 Serão objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos para fornecimentos formalizados após o decurso 
do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentação da proposta;   
  
7.1.2 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços não caracteriza alteração do mesmo, podendo 
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento;   

  
7.1.3 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio 
econômico-financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração 
ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada. 

 
7.2 Os valores contratuais originariamente pactuados são passíveis de alteração nas seguintes hipóteses: 

 
7.2.1 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderão as partes promover a alteração dos valores 
originariamente pactuados com o fito de restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 
do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsão constante do artigo 65, II, alínea “d” da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
 
7.2.2 Na hipótese de criação, alteração, ou extinção, de quaisquer tributos ou encargos, bem como na superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicando na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do artigo 65, 
§5º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
7.2.3 As alterações dos valores contratuais descritas nos itens 7.2.1 e 7.2.2, se ocorrerem, deverão ser formalizadas 
através de Aditivo Contratual. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
 
8.1 A vigência do presente Contrato é de 08 (oito) meses, contados a partir da data da publicação do seu resumo no Diário 
da Justiça Eletrônico, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, desde que devidamente autorizado pela autoridade 
competente e respeitado o prazo final de vigência do Convênio nº 902186/2020. 
 

8.1.1 O prazo de vigência do presente instrumento ficará condicionado à vigência do Convênio.  
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9 Além das determinações contidas na Cláusula Segunda deste contrato e no processo de Licitação que o originou – que 
aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a CONTRATADA, obriga-se a: 
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9.1 Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no presente 
contrato, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, atribuindo quaisquer falhas, defeitos ou falta de 
pessoal e/ou material; 
 
9.2 Dispor de toda mão de obra, equipamentos, ferramentas, insumos e materiais necessários à execução dos serviços 
objeto deste instrumento; 
 
9.3 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão e direção da mão de obra necessária para a completa e 
eficiente execução dos serviços objeto deste contrato; 
 
9.4 Solucionar qualquer irregularidade sempre que comunicada a sua ocorrência. Neste caso a CONTRATADA compromete-
se, ainda, a atender ao(s) chamado(s) da Contratante, providenciando a solução para os problemas apontados dentro de 
48 (quarenta e oito) horas contadas da sua comunicação; 
 

9.4.1 CONTRATADA se compromete a prestar, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários para a 
correção e revisão de falhas verificadas na prestação dos serviços contratados, sempre que imputáveis à Contratada; 

 
9.5 Prestar diretamente os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, ressalvando-se 
apenas os casos de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA, desde que não impeçam os compromissos pautados 
neste instrumento contratual; 
 

9.5.1 Será admitida a subcontratação parcial do objeto apenas para a coleta de material genético necessário ao 
processamento dos exames, sendo admitida a subcontratação de Postos de coleta (locais utilizados para a extração 
das amostras do material biológico-DNA); 
 

9.6 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
exigidas para a contratação; 
 
9.7 Manter, durante toda a vigência do contrato, no município de Salvador, escritório e representante da CONTRATADA, 
bem como postos de coleta de material para as finalidades a que se destina a presente contratação; 
 
9.8 Realizar os exames encaminhados pelo CONTRATANTE procedendo a identificação das partes interessadas e 
portadoras da solicitação para execução do teste;  
 
9.9 Possibilitar a emissão de segunda via dos laudos sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, inclusive quando findo o 
prazo de vigência do contrato, sem ônus para o mesmo;  
 
9.10 Realizar, excepcionalmente e mediante justificativa, a contraprova do laudo emitido com nova coleta de material 
genético, quando solicitado, até o máximo de uma repetição quando restar dúvida a respeito do laudo obtido, a critério e 
sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
9.11 Disponibilizar telefone e/ou e-mail para o agendamento das coletas nos laboratórios e/ou postos de coletas para os 
exames demandados, com atendimento em horário de expediente das 08:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira; 
 
9.12 Responsabilizar-se pelo fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - 
swab bucal), para atendimento das demandas nas comarcas do interior, nesta capital e região metropolitana; 
 

9.12.1 A definição do tipo de material a ser coletado ficará à critério da CONTRATADA, em conformidade com as 
medidas sanitárias vigentes e da melhor recomendação técnica e científica; 

 
9.13 Apresentar fatura mensal de acordo com a demanda dos serviços executados; 
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9.14 Promover o imediato afastamento, da execução do objeto contratual, de qualquer empregado cuja permanência se 
demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da 
CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato 
imponha; 
 
9.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
 

9.15.1 A eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese 
alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela 
CONTRATADA; 
 
9.15.2 Pagar salários e encargos sociais devidos pela condição de única empregadora do pessoal designado para 
execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, 
auxílios transportes, diárias, etc, obrigando-se ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, 
sendo-lhe defeso invocar a existência deste instrumento para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para a 
CONTRATANTE; 

 
9.16 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, preços unitários e valor total, 
observando-se, ainda, o quanto disposto no item 6.3 deste instrumento; 
 
9.17 Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da 
natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia 
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos 
decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou 
ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE 
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 
 
9.18 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam 
necessários à execução do contrato; 
 
9.19 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo CONTRATANTE, de 
refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou 
em conformidade com as condições deste contrato ou do processo de Licitação que o originou, providenciando sua 
imediata correção ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
9.20 Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste contrato, fornecendo 
informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e 
exigências apresentadas pela fiscalização; 
 

9.20.1 Por força do quanto disposto no artigo 43 da Portaria Interministerial nº 424/2016, a CONTRATADA fica obrigada 
a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis referentes ao objeto contratado, para os servidores do 
órgão ou entidade pública concedente, qual seja, Ministério da Justiça, e dos respectivos órgãos de controle interno e 
externo;  

 
9.21 Comunicar formalmente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da execução do 
contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
10 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a: 
 

Anexo EDITAL FINAL (0361408)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 209

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 54 de 57 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

10.1 Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do contrato, as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado; 
 
10.2 Realizar os pagamentos devidos pela execução do contrato, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA 
e SEXTA. 
 
10.3 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e 
na forma necessários para a execução dos serviços; 
 
10.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente contrato, notificando 
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. 
 
10.5 Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto 
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
11.1 O CONTRATANTE designará servidor(es), por meio de Portaria específica para tal fim, para a fiscalização deste 
contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura 
venham a ser encontradas na execução deste instrumento;  
  
11.2 Incumbe à fiscalização acompanhar e verificar a perfeita execução do contrato, em todas as suas fases, competindo-
lhe, primordialmente:  
  

11.2.1 Acompanhar o cumprimento deste instrumento e determinar as providências necessárias à correção de falhas, 
irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;  
  
11.2.2 Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e 
especificações do projeto, quando for o caso;  
  
11.2.3 Promover a verificação do fornecimento efetuado, emitindo a competente habilitação para o recebimento de 
pagamentos;  
  
11.2.4 Esclarecer as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, 
parecer de especialistas;  

  
11.3 A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita 
execução do objeto contratual;  
  

11.3.1 A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime 
a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato.  
  

11.4 O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar o desfazimento/refazimento de serviços que não estejam 
sendo ou não tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste 
contrato ou do Edital constante no processo licitatório que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de 
terceiros ou de bens.  
  

11.4.1 Qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, corrigido ou substituído 
pela CONTRATADA, às suas expensas;  
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11.4.2 A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo 
expressa concordância do CONTRATANTE.  
  

11.5 O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do 
contrato, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora;  
  
11.6 Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos 
relacionados com a execução do presente contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
12.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Seção II – Sanções Administrativas do Capítulo 
IV da Lei Federal nº 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, 
assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;  
  
12.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado 
as seguintes sanções: 
 

12.2.1 Advertência; 
 
12.2.2  Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
 
12.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 
 
12.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
12.3 As multas previstas no item 12.2.2 deste instrumento poderão, a critério da Administração, ser aplicadas isoladas ou 
conjuntamente com outras sanções, a depender do grau da infração cometida pela CONTRATADA;  
  
12.4 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a CONTRATADA à multa 
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:  
  

12.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação;   
   
12.4.2 - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço 
não realizado;   
   
12.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqüente ao 30º (trigésimo), sobre o valor da parte do 
serviço não realizado;  

  
12.5 A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique 
as demais sanções previstas em lei;  
  

12.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem 
deduzidas da garantia contratual; 
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12.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução/execução da garantia 
contratual, as multas serão descontadas do pagamento a ser eventualmente efetuado à CONTRATADA, caso este deva 
ocorrer dentro daquele prazo, ou cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;  

  
12.7 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser 
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena 
de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, 
à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.  

  
12.8 As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da 
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas no 
Capítulo III, Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei Federal nº 8.666/1993;  
  
13.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos 
incisos I a XII, e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;  
 
13.3 Havendo rescisão administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XII, 
e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, o CONTRATANTE poderá adotar, no que couber, as medidas que vão 
discriminadas no art. 80 do supracitado diploma legal.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no processo de 
Licitação que o originou, referido no preâmbulo deste instrumento, bem como a proposta da CONTRATADA apresentada 
no referido expediente, naquilo que não divirjam deste ajuste.                         
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 
 
O CONTRATANTE será responsável pela publicação do resumo deste instrumento no Diário da Justiça Eletrônico (DJ-e), do 
Poder Judiciário do Estado da Bahia e no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês subsequente à sua celebração, 
respeitado o limite de 20 (vinte dias) daquela data, os termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.  
 
                                                                                      
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou 
seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente contrato;  
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17.2 A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos 
previstos neste contrato, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato;  
  
17.3 Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8.666/1993 para dirimir toda e qualquer questão legal relativa à execução deste contrato, 
em especial os casos omissos;   
  
17.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o contrato, mediante justificação expressa, nas 
hipóteses previstas no inciso I do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos 
da CONTRATADA;  
  
17.5 Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de reajustamento e/ou revisão de 
preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de 
valor em razão da aplicação de penalidades;  
 
17.6 Inexistindo disposição específica, as obrigações contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias. 
 
E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produza seus efeitos legais, após a publicação na Imprensa Oficial. 
 

Salvador, _____ de _________________ de 2022. 
 
 

Ministério Público do Estado da Bahia 
Frederico Welington Silveira Soares 

Superintendente de Gestão Administrativa 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxx 

Cargo 
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TJBA - DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - Nº 3.097 - Disponibilização: segunda-feira, 16 de maio de 2022 Cad 1 / Página 1992

DIRETORIA DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES   

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
Processo: nº 19.09.02687.0013699/2021-43 – Concorrência nº 02/2022 – Objeto: Obra de construção da sede da Promo-
toria de Justiça Regional de Euclides da Cunha, conforme edital e seus anexos.  DECISÕES: A Comissão Permanente de 
Licitação do Ministério Público do Estado da Bahia, informa aos participantes o resultado da fase de habilitação, conforme 
sessão pública ocorrida em 13/05/2022: 1ª habilitada - SILVA BRANDAO ENGENHARIA LTDA – CNPJ 23.318.008/0001-04; 
2ª habilitada - ERO ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 17.714.424/0001-10; e 3ª habilitada - RGM CONSTRUTORA E ENGE-
NHARIA LTDA – CNPJ 11.887.350/0001-38. Declarada vencedora do certame a empresa SILVA BRANDAO ENGENHARIA 
LTDA – CNPJ 23.318.008/0001-04, com fator K = 0,83. INTIMAÇÃO: Ficam intimadas as licitantes para recorrerem das de-
cisões administrativas de habilitação e declaração de vencedor, se assim desejarem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, con-
tados da publicação deste Ato, conforme preceitua o art. 202, §1º da lei estadual nº 9.433/2005. Salvador/BA, 13/05/2022. 
Fernanda Valentim – Presidente da CPL.

RESUMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 052/2019-SGA. Parecer: 282/2022. 
Processo: 19.09.02330.0005526/2022-64. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Eloah Publicidade e 
Propaganda, CNPJ nº 211.779.005/0001-80. Objeto contratual: prestação de serviços de publicação em jornal de grande 
circulação no Estado da Bahia, em página indeterminada, compreendendo avisos de licitação e outras matérias de interesse 
institucional do Ministério Público do Estado da Bahia. Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo da vigência do contrato original 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/06/2022 até 31/05/2023. Dotação orçamentária: Código Unidade Orçamentária/
Gestora 40.101/003 - Destinação de Recurso (Fonte) 100 – Ação (P/A/OE) 2020 - Natureza de Despesa 33.90.39.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02361.0014006/2021-62. OBJETO: Contra-
tação de empresa para prestação de serviços especializados de análise por DNA para investigação de vínculo genético de 
parentesco “in vivo” e “post-mortem”, atendendo às demandas do Projeto Paternidade Responsável deste Ministério Públi-
co do Estado da Bahia, conforme edital e seus anexos. CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 16/05/2022 às 
08:00 horas (Horário de Brasília - DF); ABERTURA DAS PROPOSTAS: 26/05/2022 às 08:30 horas (Horário de Brasília - DF) 
no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Obs.: O Edital e seus Anexos, poderão ser adquiridos nos sites: https://www.
mpba.mp.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: licitacao@mpba.mp.br.

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL   

INQUÉRITOS CIVIS / PROCEDIMENTOS:

Edital de Promoção de INDEFERIMENTO
ORIGEM: Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público – 7º Promotor de Justiça
IDEA 003.9.161034/2022
A Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público – 7º Promotor de Justiça, por inter-
médio do Promotor de Justiça que este subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 4º, § 4º da Resolução n° 
174/2017, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, comunica a todos os eventuais interessados o Indeferimento da 
Notícia de Fato IDEA nº 003.9.161034/2022, inclusive para eventual interposição de recurso no prazo de 10 (dez) dias, devendo 
ser remetido a esta Promotoria de Justiça por intermédio do e-mail patrimoniopublico@mpba.mp.br, indicando-se no assunto 
“003.9.161034/2022 – RECURSO AO INDEFERIMENTO”.
Salvador, 12 de maio de 2022
LUCIANO TAQUES GHIGNONE
Promotor de Justiça

Edital nº 511/2022
Origem: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS – 1º PROMOTOR
Área: Direitos Humanos
Subárea: Idosos
Procedimento IDEA nº 003.9.100994/2021
Tipo de ato: prorrogação do Procedimento por mais 1 (um) ano, considerando a necessidade de realização de diligências im-
prescindíveis.
Data de prorrogação: 09/05/2022
Salvador, 13 de maio de 2022.
Fernando Lins
Promotor de Justiça
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/05/2022 | Edição: 91 | Seção: 3 | Página: 232

Órgão: Governo do Estado/Governo do Estado da Bahia/Ministério Público do Estado da Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO UASG 926302PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022

Número do Processo SEI: 19.09.02361.0014006/2021-62. Objeto: Contratação de empresa para

prestação de serviços especializados de análise por DNA para investigação de vínculo genético de

parentesco "in vivo" e "post-mortem", atendendo às demandas do Projeto Paternidade Responsável deste

Ministério Público do Estado da Bahia, conforme edital e seus anexos. ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia

26/05/2022 às 08:30 horas (Horário de Brasília - DF) no site https://www.gov.br/compras/pt-br. Edital

pode ser adquirido nos sites: https://www.mpba.mp.br/licitacoes e https://www.gov.br/compras/pt-br.

(Convênio 902186/2020).

MONICA SOBRINHO

Pregoeira

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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MANIFESTAÇÃO

Sessão pública aberta em 26/05/2022 às 08:30, através do sistema eletrônico de licitações previsto em edital. 

 

Quatro empresas apresentaram propostas: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ nº 09.001.104/0001-95; PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ nº 29.932.402/0001-06; GENOMIC-ENGENHARIA MOLECULAR LTDA, CNPJ nº 65.870.297/0001-91; CENTRO DE IMAGEM
DIAGNOSTICOS S/A., CNPJ nº 42.771.949/0001-35.

 

Após a disputa de lances, a pregoeira negociou com a empresa classificada em primeiro lugar, BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ nº
09.001.104/0001-95, que informou em chat a impossibilidade de reduzir o valor ofertado em sistema, ato contínuo, a empresa foi convocada para apresentação
da proposta ajustada e documentos correlatos.

 

Anexa-se, a seguir, os seguintes arquivos da empresa Biocroma para análise da área técnica.

 

Proposta de preços ajustada (documento SEI nº 0370830);

Documentos de qualificação técnica (documentos 0370837, 0370855, 0370858)

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Monica Fabiane da Silva Sobrinho em 26/05/2022, às 11:15, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de
Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0370651 e o código CRC 4D76486D.
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AVENIDA C-04, Nº 488, JARDIM AMÉRICA  - CEP: 74.265-040  GOIÂNIA /GO   TELEFONES: 62 3945 8162 / 30921161 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA 

NOME FANTASIA: BIOCROMA CNPJ: 09.001.104/0001-95 

ENDEREÇO: AVENIDA C – 04, Nº 488 

MUNICÍPIO: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74.265-040 

REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA SOARES CIRQUEIRA CPF: 851.303.701-04 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  ISENTO 

TELEFONE COMERCIAL: (62) 3945-8162 E-MAIL: ADMBIOCROMA@GMAIL.COM 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: ITAÚ  AGÊNCIA: 4308 Nº CONTA CORRENTE: 14174-8 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

ESTIMADO 

LOTE ÚNICO 

 
 

 
1 

Serviço especializado de exame de DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO DUO, conforme detalhamento constante 
no APENSO II.  

 
 

 
 

 
unidade 

 
 

 
27 

 
 

 
R$ 179,33 

 
 

 
R$ 4.841,91 

 
 
 

2 

Serviço especializado de exame de DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO TRIO, conforme detalhamento constante 
no APENSO II. 
 

 
 
 

unidade 

 
 
 

541 

 
 
 

R$ 173,26 

 
 
 

R$ 93.733,66 

 
 
 

3 

Serviço especializado de exame de DNA “post- 
mortem” para investigação de vínculo genético de 
parentesco, TIPO POST MORTEM, conforme 
detalhamento constante no APENSO II.  
 

 
 
 

unidade 

 
 
 

55 

 
 
 

R$ 194,00 

 
 
 

R$ 10.670,00 

VALOR TOTAL PARA O LOTE R$109.245,57 

R$109.245,57 (CENTO E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) 

Proposta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 

Goiânia, 26 de maio de 2022.  

 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE 
PREÇOS 
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AVENIDA C-04, Nº 488, JARDIM AMÉRICA  - CEP: 74.265-040  GOIÂNIA /GO   TELEFONES: 62 3945 8162 / 30921161 

 

 

DECLARAÇÃO QUALIFICAÇÃO 

 

  

 

                          

          BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ 09.001.104/000195.   Av. C-4 n.488 Jardim América – 

Goiânia Go. 

Vem por meio desta Declara que o GILBERTO DE SOUZA SANTOS, registrado nesse CRBIO-04 sob o n.º 

093813/04-D, atua como responsável técnico – RT na área de BIOTECNOLOGIA E PRODUÇÃO PEÍCIA/ BIOLOGIA 

FORENSE, é o Responsável     técnico do Laboratório na Área de Exames DNA. E que está capacitado para realização 

de exames de Genética - Dna, com nível superior e mestrado na área de Genética, conforme certificado.  

  Sem Mais para o momento era o que tinha a declarar. 

 

 

                     

           Goiânia, 23 de maio de 2022. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TRT

 
VALIDADE: 31 de Março de 2023

 
        Certificamos que a Pessoa Jurídica BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE
DNA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 09.001.104/0001-95, registrada nesse
CRBio-04 sob o  n.º 000145-04/2007, está regular junto ao CRBio-04, e que o(a)
Biólogo(a) GILBERTO DE SOUZA SANTOS registrado(a) nesse CRBio-04 sob o n.º
093813/04-D, atua como responsável técnico – RT na área de BIOTECNOLOGIA E
PRODUÇÃO:PERÍCIA/BIOLOGIA FORENSE, face ao cumprimento das exigências
legais estabelecidas na Lei n.º 6.684 de 03 de setembro de 1979 e Resolução
CFBio 115/07.
 
         Havendo alteração da responsabilidade técnica, o Conselho Regional de
Biologia - 4ª Região  – CRBio-04 deverá ser comunicado no prazo máximo de 10
(dez) dias, sob a pena das cominações legais.
 

Belo Horizonte, 24 de Maio de 2022.
 
 

CARLOS FREDERICO LOIOLA
CRBio-04 008871/04-D
Presidente do CRBio-04

Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO CERTIFICADO RESPONSABILIDADE TECNICA nº 4941/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO  - CRBio-04

MG | GO | TO | DF

  Folha: 1/1

__________________________________________________________________________________________________
Avenida Amazonas, 298 - 15º Andar - Centro - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.180-001

Telefone/Fax CRBio-04: (31) 3207-5000
Endereço Eletrônico: crbio04@crbio04.gov.br - Home-page: http://www.crbio04.gov.br/
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 09.001.104/0001-95
Razão Social: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA

Atividade Econômica Principal:

8640-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Endereço:
AVENIDA C 4, 488 - ANDAR 1 - JARDIM AMERICA - Goiânia / Goiás

Emitido em: 28/03/2022 16:36 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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                    Certificamos para todos os fins de direito, que a empresa BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE

DNA LTDA., CNPJ nº 09.001.104/0001-95, com o endereco AVENIDA C4 488, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA

- GOIAS, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº 000145-04/2007, desde 01/10/2007, tendo

como Responsável(is) Técnico(s) o(a) biólogo(a) GILBERTO DE SOUZA SANTOS, CPF nº 018.623.721-95,

também registrado neste Conselho sob o nº CRBio-04 093813/04-D, de 05/08/2013. CERTIFICAMOS, ainda,

que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta autarquia, até o

exercício de 2022, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Ciências

Biológicas. O referido é verdade.

 

Este documento somente tem validade mediante a Certidão de Termo de Responsábilidade Técnica - TRT,

renovada Anualmente.

 

 

 

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):

 

Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO REGULARIDADE nº 4940/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO  - CRBio-04

MG | GO | TO | DF

  Folha: 1/1

 CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 4940/2022 VÁLIDA POR 90 DIAS

GILBERTO DE SOUZA SANTOS

Registro: 093813/04-D expedido em 05/08/2013

TITULO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

__________________________________________________________________________________________________
Avenida Amazonas, 298 - 15º Andar - Centro - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.180-001

Telefone/Fax CRBio-04: (31) 3207-5000
Endereço Eletrônico: crbio04@crbio04.gov.br - Home-page: http://www.crbio04.gov.br/
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AVENIDA C-04, Nº 488, JARDIM AMÉRICA  - CEP: 74.265-040  GOIÂNIA /GO   TELEFONES: 62 3945 8162 / 30921161 

 

 

DECLARAÇÃO QUALIFICAÇÃO 

 

  

 

                          

          BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ 09.001.104/000195.   Av. C-4 n.488 Jardim América – 

Goiânia Go. 

Vem por meio desta Declara que o GILBERTO DE SOUZA SANTOS, registrado nesse CRBIO-04 sob o n.º 

093813/04-D, atua como responsável técnico – RT na área de BIOTECNOLOGIA E PRODUÇÃO PEÍCIA/ BIOLOGIA 

FORENSE, é o Responsável     técnico do Laboratório na Área de Exames DNA. E que está capacitado para realização 

de exames de Genética - Dna, com nível superior e mestrado na área de Genética, conforme certificado.  

  Sem Mais para o momento era o que tinha a declarar. 

 

 

                     

           Goiânia, 23 de maio de 2022. 
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DESPACHO

Encaminhamos o presente expediente ao CAOCIFE, para análise e manifestação sobre a aceitação ou rejeição técnica do(s) documento(s) a seguir listado(s),
apresentado(s) pela empresa BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ nº 09.001.104/0001-95, no que tange ao atendimento das
especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade:
 
 

1) PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (Doc. SEI nº 0370830)
 
 
2) DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a incluir:
 

 
2.1) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA (Doc. SEI nº 0370837 e 0371045), os quais devem comprovar o requisito do item 2.7, OPÇÃO
A, do TR, a saber:
 

Atestado(s) de capacidade técnica, contendo as seguintes informações mínimas:

a) CARACTERÍSTICAS: Prestação de serviços referentes à coleta de material de vínculo genético para realização de exames de DNA Trio,
Duo e Post Mortem;

b) PRAZOS: A realização dos exames deverá ser em até 30 (tinta) dias após o contato pela Contratante.
c) QUANTIDADES: 17 Exames/Mês

 
Sobre tais documento, em análise preliminar, verificamos, salvo entendimento em contrário por essa área solicitante, que os atestados apresentados
não contemplam todas as informações exigidas no item 2.7 do Termo de Referência (acima indicadas).
 
Contudo, caso a área técnica entenda cabível, é possível a realização de diligência junto à licitante para complementação das informações faltantes.
Em tal hipótese, faz-se necessário que essa área nos sinalize a demanda, para que possamos convocar a empresa via chat do sistema eletrônico de
licitação.
 
 
2.2) REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE (contido no Doc. SEI nº 0370855), o qual deve comprovar o
requisito do item 2.7, OPÇÃO B, do TR, a saber:
 

Certificados de Responsabilidade Técnica, tanto da empresa licitante (Laboratório) quanto do(a)(s) profissional(ais) indicado(s) como
responsável(eis) técnico(s)

 
 
2.3) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE QUALIFICADA - RESPONSÁVEL TÉCNICO (Doc. SEI nº 0370858), o qual deve
comprovar o requisito do item 2.7, OPÇÃO C.1, do TR, a saber:
 

Declaração formal, emitida por representante legal da licitante, que contenha indicação expressa do(a)(s) profissional(ais) que atuará como
responsável técnico da empresa durante a execução contratual, adequado para a realização do objeto da licitação.

 
 
2.4) COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) E A EMPRESA LICITANTE  (contido no Doc. SEI nº
0370855), o qual deve comprovar o requisito do item 2.7, OPÇÃO C.2, do TR, a saber:

 
Deverá ser apresentado documento comprobatório de que o(s) profissional(ais) indicado(s) na declaração de disponibilidade acima possui(em)
ou possuirá(ão) vínculo profissional com a licitante, para atuar como responsável técnico da empresa na consecução dos serviços a serem
contratados.
 
C.2.1) A comprovação deverá ser feita através de uma das seguintes formas:
I - Carteira de Trabalho;
II - Contrato social;
III - Contrato de prestação de serviços;
IV - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pelos serviços licitados e o compromisso de integrar o quadro
técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

 
 
Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a todos os documentos acima listados, pormenorizando o resultado da análise
(aceitação ou rejeição) para cada um deles, com indicação detalhada de motivos em caso de resposta negativa.
 
Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para este dia 26/05/2022, às 15 horas.
 
Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizando antecipadamente a eventual
necessidade de dilação de prazo.
 
Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com
remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas
entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.
 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Monica Fabiane da Silva Sobrinho em 26/05/2022, às 11:53, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de
Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0371069 e o código CRC 8690DB15.
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MANIFESTAÇÃO

De ordem da Cooordenadora do CAOCIFE, Dra. Leila Adriana Vieira Seijo de Figueiredo, e tendo sido feitas as devidas
verificações nas documentações a seguir relacionadas, devolvemos estes autos à DCCL com as seguintes considerações:

1) PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA: a descrição do serviço e a quantidade estão de acordo com o que está no Termo de Referência;

2) DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

2.1) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: neste item não foram contempladas as informações referentes ao prazo para a realização
dos exames e os tipos de exames que são realizados pelo laboratório (trio, duo e post mortem). No que diz respeito à quantidade de
exames por mês, foi contemplada no momento em que ressalta a quantiadade de mais de 5000 exames no período de 7 anos, equivalente à
aproximadamente 59 exames/mês.

2.2) REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE: está em conformidade com o exigido no TR.

2.3) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE QUALIFICADA - RESPONSÁVEL TÉCNICO: está em conformidade com o exigido no TR.

2.4) COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) E A EMPRESA LICITANTE: todos os documentos
apresentados estão em conformidade com o exigido no TR.

 

Diante disso, validamos a proposta apresentada pela empresa BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ nº 09.001.104/0001-95,
com apenas as ressalvas referentes ao item ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA supracitadas . 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Novais Mota em 26/05/2022, às 13:25, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de
Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0371171 e o código CRC 53E71899.

19.09.02361.0014006/2021-62 0371171v2
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CERTIDÃO

Certifico que no dia 26/05/2022 às 16 horas e 20 minutos, entrei em contato com a Senhora Maria Madalena de Souza, Gerente Administrativo do Programa Pai
Presente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, emissora dos Atestados apresentados pela empresa BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA,
CNPJ nº 09.001.104/0001-95, para fins de diligência, a fim de comprovar a veracidade das informações constantes nos Atestados apresentados.

A servidora Maria Madalena confirmou a emissão dos atestados e informou que o contrato contempla apenas os exames do tipo DUO e TRIO.

 

Atenciosamente,

 

Monica Fabiane da Silva Sobrinho.

Pregoeira.

Documento assinado eletronicamente por Monica Fabiane da Silva Sobrinho em 27/05/2022, às 12:46, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de
Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0371984 e o código CRC 03E4687C.

19.09.02361.0014006/2021-62 0371984v3
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MANIFESTAÇÃO

Sessão pública reaberta em 26/05/2022 às 15:00, através do sistema eletrônico de licitações previsto em edital.

 

Conforme pendências de qualificação técnica (atestados) sinalizadas no despacho 0371069 e confirmadas na manifestação 0371171, foi realizada diligência
junto à empresa BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA.- CNPJ nº 09.001.104/0001-95, para que ela apresentasse documentação
complementar, visando atender às exigências de dados/informações constantes no item 2.7, alínea A, do Termo de Referência a saber: 

 

a) CARACTERÍSTICAS: Prestação de serviços referentes à coleta de material de vínculo genético para realização de exames de DNA Trio, Duo e Post
Mortem;
b) PRAZOS: A realização dos exames deverá ser em até 30 (tinta) dias após o contato pela Contratante.

 

Em resposta à convocação feita, a empresa apresentou, em sede de diligência, à título de documentos complementares, os documentos abaixo listados:

 

Atestado de Capacidade Técnica reemitido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, e datado em 26/05/2022 (0371994);

Contrato firmado com o Tribunal de Justiça de Goiás (0371996), relativo aos serviços atestados.

 

Considerando que o atestado e o contrato não contemplam o exame tipo PÓS MORTENM, esta pregoeira, com o intuito de esclarecer se, de fato, os serviços
objeto do atestado não contemplariam exames daquele tipo, entrou em contato com o TJGO, conforme certidão nº 0371984. Em resultado, obteve a confirmação
de que o exame de DNA do tipo Pós Mortem realmente não está contemplado no contrato firmado entre a BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA
LTDA e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

 

Questionada a pendência à empresa, esta buscou a juntada posterior de atestado diverso (relativo a outra pessoa jurídica atestante - MPGO), lhe tendo sido
informada a impossibilidade de juntada de documento novo nesta fase da licitação, conforme previsto em edital, o qual respeita o art. 26 e correlatos do Decreto
Federal nº 10.024/2019.

 

Ante o exposto, verificou-se hipótese de INABILITAÇÃO da empresa BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA., por descumprimento das
exigências de qualificação técnica.

 

Neste sentido, encaminha-se o processo para ciência do CAOCIFE sobre o ocorrido, ao passo que se informa a continuidade da licitação neste dia 27/05/2022,
às 15 horas, oportunidade em que será dado prosseguimento ao certame.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Monica Fabiane da Silva Sobrinho em 27/05/2022, às 14:33, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de
Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0371985 e o código CRC 1C9BCA4D.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
09.001.104/0001-95
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/08/2007 

 
NOME EMPRESARIAL 
BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
BIOCROMA 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV C 4 

NÚMERO 
488 

COMPLEMENTO 
ANDAR 1 

 
CEP 
74.265-040 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM AMERICA 

MUNICÍPIO 
GOIANIA 

UF 
GO 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ADMBIOCROMA@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(62) 3945-8162 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/08/2007 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

E itid di 21/05/2022 à 09 57 21 (d t h d B íli ) Pá i 1/1
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BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 
CNPJ 09.001.104/0001-95     NIRE 52202426745 

 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº5 

 
Biocroma Clinica de Exames de DNA Ltda, sociedade empresaria limitada com sede à  
Rua C-4 nº488 Sala 1ºAndar no Jardim América em Goiânia-GO CEP 74265-040, registrada 
na JUCEG sob nº 52202426745 em 17/08/2007, inscrita no CNPJ sob nº 09.001.104/0001-
95, composta pelos sócios:  
 

ANA CAROLINA DE PAULA LOBO, brasileira, empresária, casada em regime parcial de 
bens, nascida aos 24/08/1987, residente e domiciliado na RUA MADRI 36, SN Qd 26 Lt 11 
nos Jardins Madri em Goiânia-GO CEP 74369-070, RG 4712665 SSP-GO e CPF 
741.824.711-72; 
 

JOSE DE OLIVEIRA LOBO, brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão parcial 
de bens, nascido aos 20/11/1960, residente e domiciliado na RUA MADRI 36, SN Qd 26 Lt 
11 nos Jardins Madri em Goiânia-GO CEP 74369-070, RG 11385944124669 SSP-GO e 
CPF 354.956.001-00;  
 

resolvem em comum acordo, alterar o contrato social, nos seguintes termos: 
 

São admitidos os sócios: FABIANA SOARES CIRQUEIRA, brasileira, Contadora, 
viúva, nascida aos 07/08/1996, residente e domiciliado na Rua U-76 S/Nº Qd 46 Lt 08 Setor 
União em Goiânia-GO CEP 74136-660, RG 3324921 DGPC-GO e CPF 851.303.701-04 e, 
 

RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES, brasileiro, empresário, casado sob 
regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 14/02/1981, residente e domiciliado na 
ESTRADA DO CAMPO LIMPO, 6903 Condomínio Village Morumbi em Pirajussara em São 
Paulo –SP CEP 05787-000, RG 325308822 SSP-SP e CPF 219.345.518-05. 
 

Retiram-se da sociedade ANA CAROLINA DE PAULA LOBO, e JOSE DE OLIVEIRA 
LOBO, que neste ato cedem e transferem a totalidade de suas cotas, aos sócios ora 
admitidos, já qualificados neste instrumento.  
 

Os sócios que se retiram da sociedade neste ato, declaram ter recebido o valor 
nominal das cotas ora cedidas e transferidas, declarando sanados todos os seus direitos e 
haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do 
cessionário, nem da sociedade, dando plena, geral e irrevogável quitação das mesmas. 
 

O capital social fica inalterado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 
30.000 (trinta mil) cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), cada cota, já integralizadas em 
moeda corrente do País, passando a ser distribuída aos novos sócios da seguinte forma:  

Sócios Cotas R$ Unitario   R$ Total 

Fabiana Soares Cirqueira  18.000 R$ 1,00  R$ 18.000,00 

Rodrigo Ferreira dos Santos Gonçalves  12.000 R$ 1,00  R$ 12.000,00 

Total       30.000  - R$ 30.000,00 

 

Mediante alterações realizadas, consolida-se o contrato social, reproduzindo todas as 
Cláusulas a seguir: 
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CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL 
 

BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 
CNPJ 09.001.104/0001-95     NIRE 52202426745 

 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº5 

 

Biocroma Clinica de Exames de DNA Ltda, sociedade empresaria limitada com sede à  
Rua C-4 nº488 Sala 1ºAndar no Jardim América em Goiânia-GO CEP 74265-040, registrada 
na JUCEG sob nº 52202426745 em 17/08/2007, inscrita no CNPJ sob nº 09.001.104/0001-
95, tem como sócios: 
 

FABIANA SOARES CIRQUEIRA, brasileira, Contadora, viúva, nascida aos 07/08/1996, 
residente e domiciliado na Rua U-76 S/Nº Qd 46 Lt 08 Setor União em Goiânia-GO CEP 
74136-660, RG 3324921 DGPC-GO e CPF 851.303.701-04 e, 
 

RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES, brasileiro, empresário, casado no 
regime parcial de bens, nascido aos 14/02/1981, residente e domiciliado na Estrada do 
Campo Limpo, 6903 Condomínio Village Morumbi em Pirajussara em São Paulo-SP CEP 
05787-000, RG 325308822 SSP-SP e CPF 219.345.518-05. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIALM SEDE E FORO 
 

A sociedade é denominada BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, com 
sede na Rua C-4 Nº 488, 1º Andar no Jardim América em Goiânia-GO CEP 74265-040, 
sendo eleito o foro de Goiânia -GO para dirimir quaisquer ações fundadas e torno do 
presente contrato.  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL 
 

A sociedade tem um capital social dividido em 30.000 (trinta mil) cotas de valor 
nominal R$ 1,00 (um real) cada cota, perfazendo um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuído entre os sócios: 

Sócios      Cotas  R$ Unitário  R$ Total 

Fabiana Soares Cirqueira     18.000 R$ 1,00 R$ 18.000,00 

Rodrigo Ferreira dos Santos Gonçalves  12.000 R$ 1,00 R$ 12.000,00 

Total       30.000  - R$ 30.000,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE DURAÇÃO, TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL E 
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

 

A sociedade é por prazo indeterminado, tendo o inicio de suas atividades em 
15/08/2007, sendo que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, e 
ambos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. 

O termino do exercício social será em 31/12 de cada ano. 
 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETIVO SOCIAL 

Constitui objetivo social da empresa o ramo de serviços de exames de DNA. 
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CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO, USO DO NOME EMPRESARIAL E 
RETIRADA DE PRO LABORE 

 A administração e uso do nome empresarial será exercido pelo sócio FABIANA SOARES 
CIRQUEIRA, o qual cabe a responsabilidade e representação ativa e passiva da sociedade, 
financeira, judicial e extrajudicial, mas tão somente em negócios de interesse da sociedade.  

 Somente o sócio FABIANA SOARES CIRQUEIRA fará retirada a título de “Pró-labore”, 
pelo exercício da administração, respeitadas as limitações legais vigentes. 
 

CLÁUSULA SEXTA - LUCROS E/OU PREJUIZOS E DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

 Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o termino do exercício 
social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente as cotas de cada um no capital 
social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital utilizando os lucros 
e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDENCIAS  

 A sociedade poderá, a qualquer tempo abrir filiais e outros estabelecimentos, no país e 
fora dele, por ato de sua administração ou deliberação dos sócios.  

 Filial I à Avenida Sete de Setembro nº 1570, Edificio Batista Machado, sala A, Bairro 
Campo Grande, Salvador -Bahia CEP 41080-001, registrada na Junta do Estado da Bahia 
sob nº 29 9 0118152-2 e inscrita no CNPJ nº 09.001.104/0003-57, com Objetivo Social no 
ramo de posto de coleta de materiais para exames de DNA e destaque do capital Social de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) divididos em 5.000 (cinco mil) cotas no valor nominal de 
R$1,00 (um real) proporcionalmente distribuído à participação de cada sócio no Capital 
Social. 

CLÁUSULA OITAVA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

 O falecimento, interdição, inabilitação e qualquer outra situação que implique em 
dissolução da sociedade, caberá ao sócio remanescente admitir novo(s) sócio(s) para 
continuidade da empresa, conforme a legislação em vigor.  
 

 O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos 
crimes previstos em Lei que possa impedi-lo de exercer a administração da sociedade (art 
1011 Parágrafo 1º do CC/2002). 
 

 E por estarem assim justos e contratados assinam eletronicamente, a presente alteração. 

Goiânia, 02 de março de 2022. 

ANA CAROLINA DE PAULA LOBO         

JOSE DE OLIVEIRA LOBO 

FABIANA SOARES CIRQUEIRA           

RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

21934551805

35495600100

74182471172

85130370104

Página 4 de 4
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informando seus respectivos códigos de verificação.
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 31900670

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 09.001.104/0001-95

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.497.451.553 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 21 MAIO DE 2022 HORA: 10:31:24:8
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Secretaria Municipal de Finanças

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 
 
 

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.128.690-5 
 
 
 

Prazo de Validade: até 18/08/2022 
 
 

CNPJ: 09.001.104/0001-95

 

Certifica-se que até a presente data CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS
(AJUIZADOS OU NÃO) referentes a dívidas de qualquer natureza administrados pela
Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 e 205 da Lei
Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado pelo artigo 89, inciso I e seus parágrafos
3º,6º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária
imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975
(C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de
3 de março de 2021.

 
 

GOIANIA(GO), 21 DE MAIO DE 2022

 

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU
EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.
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Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE

Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal 2382814

C.N.P.J. / C.P.F. 09.001.104/0001-95

Razão Social BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA

Natureza Jurídica SOCIEDADE EMP. LIMITADA

Data de Abertura 15/08/2007

Data Deferimento da
Inscrição

27/08/2007

Situação ATIVO

Situação da Estimativa NÃO ESTIMADO

Simples Nacional SIM 01/01/2009

Substituto Tributário NAO

Escrita Contábil NAO

Isento/Imune NAO

Voltar

Situação do Contribuinte https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccae/asp/sccaeg0010r2.asp

1 of 1 24/05/2022 11:50
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA
CNPJ: 09.001.104/0001-95 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:23:43 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2022.
Código de controle da certidão: 241E.A5C7.8757.C0C9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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21/05/22, 10:13 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.001.104/0001-95
Razão Social:BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA
Endereço: AV C 4 488 ANDAR 1 / JARDIM AMERICA / GOIANIA / GO / 74265-040

 
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 Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/05/2022 a 14/06/2022 
 
Certificação Número: 2022051602443213460696

Informação obtida em 21/05/2022 10:13:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.001.104/0001-95
Certidão nº: 16191860/2022
Expedição: 21/05/2022, às 10:20:42
Validade: 17/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.001.104/0001-95, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Valor da certidão..................:

Valor da Taxa Judiciária...........:17,42

Total..............................:R$66,14

Data Receita.......................:23/05/2022

Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 208603956

                               Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, 

especialmente ações de Execução Patrimonial, Falência e Concordata, até a presente 
data.

                               CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as 
Comarcas do Estado de Goiás.

                               NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, 
do que se reporta e dá fé.
                               Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, 
Capital do Estado de Goiás aos vinte e tres dias do mês de maio do ano de dois mil  e 

vinte e dois (23/05/2022).

Identificação:

Requerente   :

CPF/CGC      :

Domicílio    :

BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA

09.001.104/0001-95

NESTA  CAPITAL

                               CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, 

revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e 
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, 

verificou dos mesmos INEXISTIR, em ANDAMENTO, CONTRA:

PESSOA JURIDICA

40000222086039569624

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva

Escrivão

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

2
3
 d

e
 m

a
io

 d
e
 2

0
2
2

Profissão    :

48,72

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 23/05/2022 às 11:03:48
Para validar este documento informe o código 4000 0222 0860 3956 9624 no endereço https://cdcivel.com.br/validar-certidao
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AVENIDA C-04, Nº 488, JARDIM AMÉRICA  - CEP: 74.265-040  GOIÂNIA /GO   TELEFONES: 62 3945 8162 / 30921161 

 

 

DECLARAÇÃO QUALIFICAÇÃO 

 

  

 

                          

          BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ 09.001.104/000195.   Av. C-4 n.488 Jardim América – 

Goiânia Go. 

Vem por meio desta Declara que o GILBERTO DE SOUZA SANTOS, registrado nesse CRBIO-04 sob o n.º 

093813/04-D, atua como responsável técnico – RT na área de BIOTECNOLOGIA E PRODUÇÃO PEÍCIA/ BIOLOGIA 

FORENSE, é o Responsável     técnico do Laboratório na Área de Exames DNA. E que está capacitado para realização 

de exames de Genética - Dna, com nível superior e mestrado na área de Genética, conforme certificado.  

  Sem Mais para o momento era o que tinha a declarar. 

 

 

                     

           Goiânia, 23 de maio de 2022. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TRT

 
VALIDADE: 31 de Março de 2023

 
        Certificamos que a Pessoa Jurídica BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE
DNA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 09.001.104/0001-95, registrada nesse
CRBio-04 sob o  n.º 000145-04/2007, está regular junto ao CRBio-04, e que o(a)
Biólogo(a) GILBERTO DE SOUZA SANTOS registrado(a) nesse CRBio-04 sob o n.º
093813/04-D, atua como responsável técnico – RT na área de BIOTECNOLOGIA E
PRODUÇÃO:PERÍCIA/BIOLOGIA FORENSE, face ao cumprimento das exigências
legais estabelecidas na Lei n.º 6.684 de 03 de setembro de 1979 e Resolução
CFBio 115/07.
 
         Havendo alteração da responsabilidade técnica, o Conselho Regional de
Biologia - 4ª Região  – CRBio-04 deverá ser comunicado no prazo máximo de 10
(dez) dias, sob a pena das cominações legais.
 

Belo Horizonte, 24 de Maio de 2022.
 
 

CARLOS FREDERICO LOIOLA
CRBio-04 008871/04-D
Presidente do CRBio-04

Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO CERTIFICADO RESPONSABILIDADE TECNICA nº 4941/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO  - CRBio-04

MG | GO | TO | DF

  Folha: 1/1

__________________________________________________________________________________________________
Avenida Amazonas, 298 - 15º Andar - Centro - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.180-001

Telefone/Fax CRBio-04: (31) 3207-5000
Endereço Eletrônico: crbio04@crbio04.gov.br - Home-page: http://www.crbio04.gov.br/
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 09.001.104/0001-95
Razão Social: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA

Atividade Econômica Principal:

8640-2/02 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Endereço:
AVENIDA C 4, 488 - ANDAR 1 - JARDIM AMERICA - Goiânia / Goiás

Emitido em: 28/03/2022 16:36 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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                    Certificamos para todos os fins de direito, que a empresa BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE

DNA LTDA., CNPJ nº 09.001.104/0001-95, com o endereco AVENIDA C4 488, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA

- GOIAS, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº 000145-04/2007, desde 01/10/2007, tendo

como Responsável(is) Técnico(s) o(a) biólogo(a) GILBERTO DE SOUZA SANTOS, CPF nº 018.623.721-95,

também registrado neste Conselho sob o nº CRBio-04 093813/04-D, de 05/08/2013. CERTIFICAMOS, ainda,

que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta autarquia, até o

exercício de 2022, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Ciências

Biológicas. O referido é verdade.

 

Este documento somente tem validade mediante a Certidão de Termo de Responsábilidade Técnica - TRT,

renovada Anualmente.

 

 

 

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):

 

Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO REGULARIDADE nº 4940/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO  - CRBio-04

MG | GO | TO | DF

  Folha: 1/1

 CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 4940/2022 VÁLIDA POR 90 DIAS

GILBERTO DE SOUZA SANTOS

Registro: 093813/04-D expedido em 05/08/2013

TITULO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

__________________________________________________________________________________________________
Avenida Amazonas, 298 - 15º Andar - Centro - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.180-001

Telefone/Fax CRBio-04: (31) 3207-5000
Endereço Eletrônico: crbio04@crbio04.gov.br - Home-page: http://www.crbio04.gov.br/
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AVENIDA C-04, Nº 488, JARDIM AMÉRICA  - CEP: 74.265-040  GOIÂNIA /GO   TELEFONES: 62 3945 8162 / 30921161 

 

 

DECLARAÇÃO DE  

AUTENTICIDADE 

 

A Empresa BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, inscrita no CNPJ 09.001.104/0001-

95, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). FABIANA SOARES CIRQUEIRA, 

CPF 851.303.701-04, interessada na participação no Pregão Eletrônico nº 18/2022 MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das 

sanções administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os 

documentos enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório Pregão Eletrônico 

nº 1 8 / 2022, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA , são autênticas e condizem com 

os documentos originais. 

 

Goiânia, 23 de maio de 2022. 
 

 

 

 
BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA 

CNPJ 09.001.104/0001-95 

FABIANA SOARES CIRQUEIRA 

CPF 851.303.701-04 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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AVENIDA C-04, Nº 488, JARDIM AMÉRICA  - CEP: 74.265-040  GOIÂNIA /GO   TELEFONES: 62 3945 8162 / 30921161 

 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 

DO CNMP 

 

A Empresa, BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA, inscrita no CNPJ 

09.001.104/0001-95, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). FABIANA SOARES 

CIRQUEIRA, CPF 851.303.701-04, interessada na participação no Pregão Eletrônico nº 18/2022 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem 

prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução 

nº 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 

de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no 

âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Goiânia, 23 de maio de 2022. 

 

 

 

 
BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA 

CNPJ 09.001.104/0001-95 

FABIANA SOARES CIRQUEIRA 

CPF 851.303.701-04 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL – CPF 
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AVENIDA C-04, Nº 488, JARDIM AMÉRICA  - CEP: 74.265-040  GOIÂNIA /GO   TELEFONES: 62 3945 8162 / 30921161 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA 

NOME FANTASIA: BIOCROMA CNPJ: 09.001.104/0001-95 

ENDEREÇO: AVENIDA C – 04, Nº 488 

MUNICÍPIO: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74.265-040 

REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA SOARES CIRQUEIRA CPF: 851.303.701-04 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  ISENTO 

TELEFONE COMERCIAL: (62) 3945-8162 E-MAIL: ADMBIOCROMA@GMAIL.COM 

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: ITAÚ  AGÊNCIA: 4308 Nº CONTA CORRENTE: 14174-8 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO TOTAL 

ESTIMADO 

LOTE ÚNICO 

 
 

 
1 

Serviço especializado de exame de DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO DUO, conforme detalhamento constante 
no APENSO II.  

 
 

 
 

 
unidade 

 
 

 
27 

 
 

 
R$ 300,00 

 
 

 
R$ 8.100,00 

 
 
 

2 

Serviço especializado de exame de DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO TRIO, conforme detalhamento constante 
no APENSO II. 
 

 
 
 

unidade 

 
 
 

541 

 
 
 

R$ 260,00 

 
 
 

R$ 
140.660,00 

 
 
 

3 

Serviço especializado de exame de DNA “post- 
mortem” para investigação de vínculo genético de 
parentesco, TIPO POST MORTEM, conforme 
detalhamento constante no APENSO II.  
 

 
 
 

unidade 

 
 
 

55 

 
 
 

R$ 900,00 

 
 
 

R$ 49.500,00 

VALOR TOTAL PARA O LOTE R$198.260,00 

Proposta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 

Goiânia, 23 de maio de 2022.  
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ENDEREÇO: AVENIDA C – 04, Nº 488 

MUNICÍPIO: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74.265-040 

REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA SOARES CIRQUEIRA CPF: 851.303.701-04 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  ISENTO 

TELEFONE COMERCIAL: (62) 3945-8162 E-MAIL: ADMBIOCROMA@GMAIL.COM 

DADOS PARA PAGAMENTO 
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no APENSO II.  

 
 

 
 

 
unidade 

 
 

 
27 

 
 

 
R$ 300,00 

 
 

 
R$ 8.100,00 

 
 
 

2 

Serviço especializado de exame de DNA para 
investigação de vínculo genético de parentesco “in 
vivo”, TIPO TRIO, conforme detalhamento constante 
no APENSO II. 
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541 

 
 
 

R$ 260,00 

 
 
 

R$ 
140.660,00 

 
 
 

3 

Serviço especializado de exame de DNA “post- 
mortem” para investigação de vínculo genético de 
parentesco, TIPO POST MORTEM, conforme 
detalhamento constante no APENSO II.  
 

 
 
 

unidade 

 
 
 

55 

 
 
 

R$ 900,00 

 
 
 

R$ 49.500,00 

VALOR TOTAL PARA O LOTE R$198.260,00 

Proposta é válida por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 

Goiânia, 23 de maio de 2022.  
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME

01/01/2021 a 31/12/2021 09.001.104/0001-95

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 13

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 708.956,48R$ 784.912,68

 ATIVO CIRCULANTE R$ 312.192,95R$ 388.149,15

  DISPONÍVEL R$ 287.648,68R$ 380.968,21

   CAIXA R$ 5.826,04R$ 4.136,61

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 55.701,46R$ 29.550,73

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 226.121,18R$ 347.280,87

   NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO R$ 0,00R$ 0,00

  CRÉDITOS R$ 24.544,27R$ 7.180,94

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 24.544,27R$ 7.180,94

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 396.763,53R$ 396.763,53

  IMOBILIZADO R$ 396.763,53R$ 396.763,53

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 4.089,00R$ 4.089,00

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS

R$ 432.731,02R$ 432.731,02

   VEÍCULOS R$ 38.328,28R$ 38.328,28

   COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 10.001,32R$ 10.001,32

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -
IMOBILIZADO

R$ (88.386,09)R$ (88.386,09)

PASSIVO R$ 708.956,48R$ 784.912,68

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 314.701,90R$ 381.167,69

  OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE R$ 41.069,53R$ 46.029,29

   FORNECEDORES R$ 41.069,53R$ 46.029,29

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 9.827,07R$ 5.288,64

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 9.827,07R$ 5.288,64

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS R$ 44.210,90R$ 32.528,37

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 30.618,92R$ 25.239,69

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 13.591,98R$ 7.288,68

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 146.503,70R$ 212.486,96

   EMPRÉSTIMOS R$ 146.503,70R$ 212.486,96

  PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS R$ 2.534,77R$ 1.005,50

   PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2.534,77R$ 1.005,50

  CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 3.795,00

   ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 0,00R$ 3.795,00

  OUTROS OBRIGAÇÕES R$ 70.555,93R$ 80.033,93

   EMPRÉSTIMOS COM SÓCIOS R$ 70.555,93R$ 80.033,93

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 208.092,95R$ 16.109,03

  PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 208.092,95R$ 16.109,03

   CREDITOS DE SÓCIOS OU DIRETORES R$ 176.759,03R$ 0,00

   EMPRÉSTIMOS BANCARIOS R$ 13.952,56R$ 0,00

   PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
FEDERAIS

R$ 17.381,36R$ 16.109,03

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 186.161,63R$ 387.635,96

  CAPITAL SOCIAL R$ 30.000,00R$ 30.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 30.000,00R$ 30.000,00

  RESULTADOS ACUMULADOS R$ 156.161,63R$ 357.635,96

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 156.161,63R$ 357.635,96

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
BC.84.0D.E8.FF.E4.69.42.FD.AF.D6.29.48.03.53.BE.A0.02.D3.02-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Empresa:

Inscrição:

Período:

09.001.104/0001-95

01/01/2021 - 31/12/2021 15:03:07

25/05/2022Emissão:

Hora:

Página: 0001BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente Valor ResultadoFórmula

1Índice de Liquidez Geral 312.192,95 + 396.763,53Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 1,36

314.701,90 + 208.092,95Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

1

Índice de Liquidez Corrente 312.192,95Ativo Circulante 0,99

1 314.701,90Passivo Circulante

1Índice de Liquidez Seca 312.192,95 - 0,00Ativo Circulante - Estoque 0,99

314.701,90Passivo Circulante

1

Índice de Solvência Geral 708.956,48Ativo 1,36

1 314.701,90 + 208.092,95Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante

1Índice de Capital de 314.701,90 + 208.092,95Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 2,81

Terceiros 186.161,63Patrimônio Líquido

1

Índice de Endividamento 314.701,90 + 208.092,95Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,74

1Geral 708.956,48Passivo Total

1Índice de Endividamento 314.701,90Passivo Circulante 1,69

Corrente 186.161,63 + 0,00Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros

1

Índice de Dívida a Curto 314.701,90Passivo Circulante 1,51

1Prazo 208.092,95Passivo Não-Circulante

1Grau de Endividamento 0,00 + 0,00Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 0,00

0,00Ativo

1

FABIANA SOARES CIRQUEIRA   

CPF:851.303.701-04 

SÓCIA  ADMINISTRADORA          

    

MARCELO DO COUTO LOBO

CPF:588.678.2011-72                                                                     

CONTADOR                                                                   
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME

01/01/2021 a 31/12/2021 09.001.104/0001-95

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 13

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     RECEITA BRUTA R$ 798.406,35R$ 502.715,45

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 798.406,35R$ 502.715,45

     (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (80.742,84)R$ (63.251,88)

          (-) (-) ISS R$ (338,98)R$ (1.966,19)

          (-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (80.403,86)R$ (61.285,69)

    = RECEITA LÍQUIDA R$ 717.663,51R$ 439.463,57

     (-) (-) CUSTOS R$ (448.912,54)R$ (531.321,00)

          (-) MATERIAIS APLICADO NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R$ (160.145,94)R$ (232.900,37)

          SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ 0,00R$ (32.982,02)

          FRETES CUSTOS R$ 0,00R$ (1.252,60)

          ALUGUEIS R$ 0,00R$ (19.160,00)

          (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (212.526,16)R$ (126.499,55)

          (-) 13º SALÁRIO R$ (25.287,68)R$ (15.266,54)

          (-) FÉRIAS R$ (24.342,36)R$ (36.954,57)

          (-) FGTS R$ (25.376,70)R$ (39.508,13)

          (-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO R$ (1.233,70)R$ (26.797,22)

   = LUCRO BRUTO R$ 268.750,97R$ (91.857,43)

     (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (431.551,08)R$ (289.392,40)

          (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (42.289,85)R$ (43.115,14)

          (-) PRÓ-LABORE R$ (81.900,00)R$ (72.000,00)

          (-) 13º SALÁRIO R$ (4.794,27)R$ (5.079,80)

          (-) FÉRIAS R$ (9.246,01)R$ (6.427,85)

          (-) FGTS R$ (5.138,26)R$ (6.827,40)

          (-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO R$ (2.614,62)R$ (1.982,93)

          (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (22.473,68)R$ (21.191,55)

          (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (3.054,28)R$ (4.804,29)

          (-) TELEFONE R$ (10.901,20)R$ (9.243,31)

          (-) DESPESAS POSTAIS E
TELEGRÁFICAS R$ (27.520,83)R$ (24.909,80)

          (-) SEGUROS R$ (2.696,46)R$ (4.419,52)

          (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (4.565,81)R$ (0,00)

          (-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS R$ (24.855,00)R$ (19.180,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ (51.175,53)R$ (5.232,46)

          CERTIFICAÇÃO DIGITAL R$ 0,00R$ (190,00)

          BRINDES / CORTESIA R$ 0,00R$ (480,50)

          (-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS R$ (1.095,35)R$ (1.095,35)

          (-) MATERIAL USO E CONSUMO R$ (3.603,05)R$ (100,00)

          (-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO R$ (536,86)R$ (2.147,99)

          (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (1.589,73)R$ (1.671,70)

          (-) ALUGUÉIS R$ (131.128,69)R$ (59.292,81)

          (-) IOF R$ (371,60)R$ (0,00)

     (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES R$ (12.083,94)R$ (10.100,27)

          (-) IPTU R$ (2.878,77)R$ (2.732,49)

          (-) TAXAS DIVERSAS R$ (5.386,34)R$ (2.017,79)

          (-) JUROS E MULTAS DE MORA
S/TRIBUTOS R$ (764,62)R$ (721,09)

          (-) ENTIDADES DE CLASSE E
ASSOCIAÇÕES R$ (488,78)R$ (1.008,59)

          (-) IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS R$ (1.118,85)R$ (729,65)

          (-) TAXAS DE LICENÇAS R$ (1.446,58)R$ (2.890,66)

     (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (17.416,22)R$ (11.578,10)

          JUROS R$ 4.620,00R$ 0,00

          (-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (3.973,54)R$ (720,45)

          (-) JUROS DE MORA R$ (73,45)R$ (36,17)

          (-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS R$ (5.245,33)R$ (4.624,95)

          (-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E
FINANCIAMENTOS R$ (9.415,29)R$ (5.077,33)

          (-) TAXA ATUALIZAÇÃO SELIC R$ (120,28)R$ (69,59)

          (-) JUROS A APRORIAR R$ (3.208,33)R$ (1.049,61)

     (+) RECEITAS FINANCEIRAS R$ 7.802,12R$ 3.219,35

          JUROS DE APLICAÇÕES R$ 6.732,47R$ 3.114,85

          DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ 1.069,65R$ 104,50

     (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.254,00R$ (0,00)

          REVERSÃO DE PROVISÕES R$ 1.254,00R$ 0,00

  (-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL R$ (183.244,15)R$ (399.708,85)

     (-) (+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS R$ (0,00)R$ 304,57

          RECEITAS DIVERSAS NÃO
OPERACIONAIS R$ 0,00R$ 304,57

 (-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO R$ (183.244,15)R$ (399.404,28)

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ (183.244,15)R$ (399.404,28)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

09.001.104/0001-95

01/01/2021 a 31/12/2021

BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME

Versão: 9.0.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

52202426745

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIÁRIO GERAL  13

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

BC.84.0D.E8.FF.E4.69.42.FD.AF.D6.29.48.03.53.BE.A0.02.D3.02

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

contador 58867821172 MARCELO DO COUTO
LOBO:58867821172

908323489081355995
0

16/02/2022 a
16/02/2023 Não

Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 09001104000195
BIOCROMA CLINICA DE

EXAMES DE DNA
LTDA:09001104000195

217770734582680966
27746697128

17/03/2022 a
17/03/2023 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BC.84.0D.E8.FF.E4.69.42.FD.AF.D6.29
.48.03.53.BE.A0.02.D3.02-7 em às25/05/2022 14:47:57

2B.27.71.0B.DD.3E.55.50
DC.7D.12.67.89.7B.4C.9A

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME

01/01/2021 a 31/12/2021 09.001.104/0001-95

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME

NIRE 52202426745

CNPJ 09.001.104/0001-95

Número de Ordem 13

Natureza do Livro DIÁRIO GERAL

Município GOIANIA

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

17/08/2007

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

16477

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME

Natureza do Livro DIÁRIO GERAL

Número de ordem 13

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

16477

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/05/2022 às 09:33) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 09.001.104/0001-95.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

628F.73B5.EA28.B437 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 26/05/2022 as 09:33:57 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/05/2022 às 09:35) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 219.345.518-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

628F.7403.ACBA.2515 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 26/05/2022 as 09:35:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.001.104/0001-95 DUNS®: 899099129
Razão Social: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA
Nome Fantasia: BIOCROMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 26/05/2022 09:31 de
CPF: 780.497.505-82      Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.001.104/0001-95 DUNS®: 899099129
Razão Social: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA
Nome Fantasia: BIOCROMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 26/05/2022 09:32 de
CPF: 780.497.505-82      Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.001.104/0001-95 DUNS®: 899099129
Razão Social: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA
Nome Fantasia: BIOCROMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 26/05/2022 09:32 de
CPF: 780.497.505-82      Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.001.104/0001-95 DUNS®: 899099129
Razão Social: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA
Nome Fantasia: BIOCROMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3660/2022 -

TRT 000145-04/2007 31/03/2023

Emitido em: 26/05/2022 09:31 de
CPF: 780.497.505-82      Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.001.104/0001-95 DUNS®: 899099129
Razão Social: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA
Nome Fantasia: BIOCROMA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/08/2022
FGTS 26/05/2022
Trabalhista Validade: 22/10/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/06/2022
Receita Municipal Validade: 26/04/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 26/05/2022 09:30 de
CPF: 780.497.505-82      Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO /  SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS
SISTEMA INTEGRADO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS - SIMPAS / VERSÃO - 40.12.0+hf32

PÁGINA: 1MÓDULO: CADASTRO DE FORNECEDOR
EMISSÃO: 26/05/2022MP - DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Extrato de Fornecedor

Dados Básicos + Documentação

BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDARazão Social:
 BIOCROMA Fantasia :

09.001.104/0001-95CNPJ / CPF:
AtivaSituação RFB:31/08/20200019640-1 Vencimento:CRC/CRS: 

Categoria: NO - NormalCancelado                     Situação:
488   AVENIDA  C 4 Número:Endereço:

JARDIM AMERICA1 ANDAR Bairro:Complemento:
74.265.040GOGoiânia CEP:UF:Cidade:

josedeoliveiralobo@gmail.comE - mail:
              (62) 3945-8162(62) 3092-1161 Telefax:Fax:Telefone:

06/09/201909/09/2013 Renovação:Cadastramento:
100JOSE LOBOPessoa p/ contato: Desempenho (%):

Representante Cadastrado no SEI
Processo SEI nº.: 00984982019003317804

Situação
Certidão 

VencidosVencimentoNúmeroDocumento

 2382814                  CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL

2X11/11/2020S/NREGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A
DIVIDA ATIVA E INSS

X18/08/202022302260REGULARIDADE COM A FAZENDA
ESTADUAL

X06/08/20206.349.613-5      REGULARIDADE COM A FAZENDA
MUNICIPAL

X30/09/202131/12/2019BALANCO PATRIMONIAL

X08/10/2019S/N                      CONCORDATA E FALENCIA

X31/12/2020245880ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA

X31/03/2021145-4/2007               CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - CRB

 S/N                      DECLARACAO DO EMPREGADOR

 S/N                      DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA

 04/07/202220222066442REGULARIDADE FAZ. ESTADUAL
(LICITAÇÃO) 

 14/06/2022202205160244321346REGULARIDADE COM O FGTS - CEF

 S/N                      DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

X15/12/202014167191/2020CERTIDAO  DE DEBITOS TRABALHISTAS

 13/06/2012               CONTRATO SOCIAL
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 26/05/2022 09:40:13 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 
CNPJ: 09.001.104/0001-95 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.001.104/0001-95 DUNS®: 899099129
Razão Social: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA
Nome Fantasia: BIOCROMA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3660/2022 -

TRT 000145-04/2007 31/03/2023

Emitido em: 26/05/2022 09:54 de
CPF: 672.738.235-20      Nome: MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO

11
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                    Certificamos para todos os fins de direito, que a empresa BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE

DNA LTDA., CNPJ nº 09.001.104/0001-95, com o endereco AVENIDA C4 488, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA

- GOIAS, está devidamente registrada neste Conselho sob o nº 000145-04/2007, desde 01/10/2007, tendo

como Responsável(is) Técnico(s) o(a) biólogo(a) GILBERTO DE SOUZA SANTOS, CPF nº 018.623.721-95,

também registrado neste Conselho sob o nº CRBio-04 093813/04-D, de 05/08/2013. CERTIFICAMOS, ainda,

que a referida empresa encontra-se em dia com suas obrigações financeiras para com esta autarquia, até o

exercício de 2022, estando apta ao desenvolvimento das atividades pertinentes à profissão de Ciências

Biológicas. O referido é verdade.

 

Este documento somente tem validade mediante a Certidão de Termo de Responsábilidade Técnica - TRT,

renovada Anualmente.

 

 

 

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):

 

Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO REGULARIDADE nº 3660/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO  - CRBio-04

MG | GO | TO | DF

  Folha: 1/1

 CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE Nº: 3660/2022 VÁLIDA POR 90 DIAS

GILBERTO DE SOUZA SANTOS

Registro: 093813/04-D expedido em 05/08/2013

TITULO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

__________________________________________________________________________________________________
Avenida Amazonas, 298 - 15º Andar - Centro - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.180-001

Telefone/Fax CRBio-04: (31) 3207-5000
Endereço Eletrônico: crbio04@crbio04.gov.br - Home-page: http://www.crbio04.gov.br/
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TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – TRT

 
VALIDADE: 31 de Março de 2023

 
        Certificamos que a Pessoa Jurídica BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE
DNA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 09.001.104/0001-95, registrada nesse
CRBio-04 sob o  n.º 000145-04/2007, está regular junto ao CRBio-04, e que o(a)
Biólogo(a) GILBERTO DE SOUZA SANTOS registrado(a) nesse CRBio-04 sob o n.º
093813/04-D, atua como responsável técnico – RT na área de BIOTECNOLOGIA E
PRODUÇÃO:PERÍCIA/BIOLOGIA FORENSE, face ao cumprimento das exigências
legais estabelecidas na Lei n.º 6.684 de 03 de setembro de 1979 e Resolução
CFBio 115/07.
 
         Havendo alteração da responsabilidade técnica, o Conselho Regional de
Biologia - 4ª Região  – CRBio-04 deverá ser comunicado no prazo máximo de 10
(dez) dias, sob a pena das cominações legais.
 

Belo Horizonte, 6 de Abril de 2022.
 
 

CARLOS FREDERICO LOIOLA
CRBio-04 008871/04-D
Presidente do CRBio-04

Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO CERTIFICADO RESPONSABILIDADE TECNICA nº 3661/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO  - CRBio-04

MG | GO | TO | DF

  Folha: 1/1

__________________________________________________________________________________________________
Avenida Amazonas, 298 - 15º Andar - Centro - Belo Horizonte/MG, CEP: 30.180-001

Telefone/Fax CRBio-04: (31) 3207-5000
Endereço Eletrônico: crbio04@crbio04.gov.br - Home-page: http://www.crbio04.gov.br/
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26/05/2022 09:37 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=09001104000195&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

09001104000195

Data da consulta: 26/05/2022 09:37:15 
Data da última atualização: 25/05/2022 18:00:03

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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26/05/2022 09:38 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=21934551805&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cc… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

21934551805

Data da consulta: 26/05/2022 09:37:15 
Data da última atualização: 25/05/2022 18:00:03

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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26/05/2022 10:09 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=85130370104&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cc… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

85130370104

Data da consulta: 26/05/2022 10:08:31 
Data da última atualização: 25/05/2022 18:00:03

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 1 de 3 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 
 

CHECK-LIST DOCUMENTAL 
 

EMPRESA: BIOCROMA CLÍNICA DE EXAMES DE DNA LTDA 
CNPJ: 09.001.104/0001-95 
RESULTADO: CLASSIFICADA e INABILITADA 

 

PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA LICITANTE 

ATENDIDO? 

Proposta de preços inicial  
(Formulário eletrônico em sistema) 

SEÇÃO I SIM SIM 

Proposta de preços ajustada CLÁUSULAS 5 e 8 SIM 
SIM 

(Conforme análise técnica) 

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II) 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR CRC/SICAF 

ATENDIDO? 

Compatibilidade entre o ramo de atividade 
explorada pela licitante e o objeto licitado 

PARTE I - CLÁUSULA 4 
SIM 

(Contrato social) 
-- SIM 

Empresa enquadrada como ME/EPP PARTE I - CLÁUSULA 4 
SIM 

(CNPJ e balanço) 
-- SIM 

Declaração de adequação à Resolução Nº 
37/2009 – CNMP  

PARTE II - CLÁUSULA 
5 e CLÁUSULA 9 

SIM 
Não cabe 

substituição 
SIM 

Declaração de Autenticidade 
PARTE II - CLÁUSULA 

5 e CLÁUSULA 9 
SIM 

Não cabe 
substituição 

SIM 

Procuração para empresas que se fizerem 
representar na licitação através de 
procurador(a) 

PARTE I - CLÁUSULA 4 
e PARTE II - 
CLÁUSULA 5 

NÃO SE APLICA 
(Sócia) 

Não cabe 
substituição 

NÃO SE APLICA 

Documento comprobatório de poderes de 
representação, para empresas que se fizerem 
representar na licitação através de sócio(a), 
administrador(a) ou dirigente 

PARTE I - CLÁUSULA 4 
e PARTE II - 
CLÁUSULA 5 

SIM -- SIM 

PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR CRC/SICAF 

ATENDIDO? 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social. 
Observação: documento consolidado ou 
acompanhado das alterações supervenientes 

CLÁUSULAS 1 E 4 SIM -- SIM 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de inscrição no Cadastro de 
Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto da 
licitação 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual, do domicílio ou sede da licitante 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal, do domicílio ou sede da licitante 

CLÁUSULAS 1 E 5 

SIM 
(Certidão 
positiva) 

-- 

Pendência passível 
de diligência nos 

termos da LC 
123/2006 

Prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, inclusive INSS 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Atestado(s) de capacidade técnica, contendo 
as seguintes informações mínimas: 
 

a) CARACTERÍSTICAS: Prestação de 
serviços referentes à coleta de 
material de vínculo genético para 
realização de exames de DNA Trio, 
Duo e Post Mortem; 

b) PRAZOS: A realização dos exames 
deverá ser em até 30 (tinta) dias após 
o contato pela Contratante. 

c) QUANTIDADES: 17 Exames/Mês 

CLÁUSULAS 1 E 6 SIM -- 

NÃO 
 

Atestados 
apresentados não 

comprovam 
execução de 

exames do tipo 
“POST MORTEM”, 

mesmo após 
diligência 

Certificados de Responsabilidade Técnica da 
licitante, válido e emitido por Conselho 
Regional de Biologia. 

CLÁUSULAS 1 E 6 
SIM 

(CRBio-04) 
Não cabe 

substituição 

SIM  
(Conforme análise 

técnica) 

Certificados de Responsabilidade Técnica da 
equipe indicada, válido e emitido por 
Conselho Regional de Biologia. 

CLÁUSULAS 1 E 6 
SIM 

(CRBio-04) 
Não cabe 

substituição 

SIM  
(Conforme análise 

técnica) 

Declaração formal de disponibilidade de 
equipe qualificada (responsável técnico);  

CLÁUSULAS 1 E 6 SIM 
Não cabe 

substituição 
SIM 

Comprovação de vínculo entre 
responsável(eis) técnico(s) indicado(s) e a 
empresa licitante. 

CLÁUSULAS 1 E 6 
SIM 

(carteira de 
trabalho) 

Não cabe 
substituição 

SIM 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Certidão negativa de falência CLÁUSULAS 1 E 7 SIM -- SIM 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A) 

CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO? 

CNJ - empresa e sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CEIS - empresa e sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

TCU - empresa (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) e sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 
EMPRESA 

CADASTRADA? 
EXISTE IMPEDIMENTO 

À PARTICIPAÇÃO? 

CRC  
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

SIM NÃO 

SICAF 
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

SIM NÃO 
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MANIFESTAÇÃO

Reaberta a sessão pública em 27/05/2022 às 15 horas, foi procedida a inabilitação da empresa BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA.- CNPJ
nº 09.001.104/0001-95, conforme fundamentos indicados nos documentos 0371985 e 0372412.

 

Documentações de habilitação da empresa contidos no documento SEI 0372415.

 

Ato contínuo, a pregoeira negociou com a empresa classificada em segundo lugar, PERITOSLAB FORENSE LTDA. -  CNPJ nº 29.932.402/0001-06, que
informou em chat a impossibilidade de reduzir os valores ofertados em sistema. Ato contínuo, a empresa foi convocada para apresentação da proposta ajustada e
documentos correlatos.

 

Anexam-se, a seguir, os seguintes arquivos da empresa Peritoslab:

Proposta de preços ajustada (documento SEI nº 0372415);

Declarações CNMP e autenticidade (documento SEI nº 0372375);

Documentos de qualificação técnica (documentos SEI nº 0372373, 0372397, 0372398 e 0372400)

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em 27/05/2022, às 18:03, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0372376 e o código CRC 3D8C56DA.

19.09.02361.0014006/2021-62 0372376v4
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PERITOSLAB FORENSE LTDA  

CNPJ nº 29.932.402/0001-06 
Rua Leopoldo Bier, nº 788 – Santana 
Porto Alegre/RS – Cep. 90.620-100 

 
 

ANEXO I 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia 

Pregão Eletrônico nº 18/2022 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

 

RAZÃO SOCIAL: PERITOSLAB FORENSE LTDA 

NOME FANTASIA: PERITOS LAB      CNPJ: 29.932.402/0001-06 

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO BIER, Nº 788, BAIRRO SANTANA 

MUNICIPIO: PORTO ALEGRE/RS 

REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO DEXHEIMER  CPF: 114.262.330-00 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 609.284.2.5    INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO 

TELEFONE COMERCIAL: (51) 40426799/99558-6152 c/Rodrigo  

E-MAIL: r.rodenbusch@peritoslab.com/peritoslablicit@gmail.com 

 

DADOS PARA PAGAMENTO: 

BANCO: BRADESCO (237)  AGÊNCIA:0558  Nº CONTA CORRENTE: 13608-5 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Unid. Quant.Est Preço Unit. Preço Total 

Estimado 

1 

Serviço especializado de exame de DNA para 

investigação de vínculo genético de parentesco “in 

vivo”. TIPO DUO. Exame realizado através do DNA de 

02 (duas) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / 

suposta mãe e filho(a)) para investigação de paternidade 

ou maternidade, com coleta de material genético 

realizada por técnico do laboratório na Capital e 

fornecimento de kit de coleta de material orgânico 

(sangue ou raspagem da mucosa oral - swab bucal) para 

atendimento das demandas nas comarcas do interior e 

região metropolitana. 

UN 27 R$ 184,92 R$ 4.992,84 
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PERITOSLAB FORENSE LTDA  

CNPJ nº 29.932.402/0001-06 
Rua Leopoldo Bier, nº 788 – Santana 
Porto Alegre/RS – Cep. 90.620-100 

 
 

 

Declaramos, para os devidos fins e sob as penalidades de lei, que: 

 

1) O serviço cotado na presente proposta atende às especificações e características técnicas mínimas previstas no Edital e seus 

Anexos. 

2) O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de 

qualquer natureza, incidentes para o cumprimento do objeto da licitação e para execução no local e prazo definidos no 

Edital e seus anexos. 

3) A validade da proposta é de 90 (noventa) dias. 

Porto Alegre/RS, 27 de maio de 2022. 

 

 

 

 

2 

Serviço especializado de exame de DNA para 

investigação de vínculo genético de parentesco “in 

vivo”. TIPO TRIO. Exame realizado através do DNA 

de 03 (três) pessoas envolvidas (suposto pai, mãe e 

filho(a)) para investigação de paternidade, com coleta 

de material genético realizada por técnico do laboratório 

na Capital e fornecimento de kit de coleta de material 

orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - swab 

bucal) para atendimento das demandas nas comarcas do 

interior e região metropolitana. 

UN 541 R$ 180,52 R$ 97.661,32 

3 

Serviço especializado de exame de DNA “post-

mortem” para investigação de vínculo genético de 

parentesco. TIPO POST MORTEM. Exame realizado 

através do DNA com até 06 (seis) pessoas envolvidas 

(suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)), 

utilizado como parâmetro genético no mínimo 02 (dois) 

parentes diretos do investigado falecido, com coleta de 

material genético realizada por técnico do laboratório na 

Capital e fornecimento de kit de coleta de material 

orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - swab 

bucal) para atendimento das demandas nas comarcas do 

interior e região metropolitana. 

UN 55 R$ 445,45 R$ 24.499,75 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 127.153,91 
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Folha: 

_____________________

Matrícula nº 200.070-9

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA-GERAL

CERTIDÃO

Certifico  para  os  devidos  fins  que  a  empresa  PERITOSLAB

FORENSE LTDA, CNPJ: 29.932.402/0001-06, através do vigente Contrato n.

42/2020-PGJ, firmado em 17 de dezembro de 2020, nos autos do Processo

Administrativo n. 20.23.0624.0000001/2018-30, no período de janeiro/2021 a

outubro/2021, forneceu ao  Ministério  Público  do  Rio  Grande  do  Norte  14

(catorze) exames de DNA, conforme tabela abaixo:

DUO (unid.) TRIO (unid.) “POST MORTEM”(unid.)

EXAMES 3 9 2

JEAN MARCEL CUNTO LIMA

DIRETOR-GERAL

JEAN MARCEL 
CUNTO 
LIMA:2006642

Assinado de forma digital por 
JEAN MARCEL CUNTO 
LIMA:2006642 
Dados: 2021.11.24 15:53:44 
-03'00'
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PERITOSLAB FORENSE LTDA  

CNPJ nº 29.932.402/0001-06 
Rua Leopoldo Bier, nº 788 – Santana  
Porto Alegre/RS – Cep. 90.620-100 

 
 

 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

 

A Empresa PERITOSLAB FORENSE  LTDA, inscrita no CNPJ 29.932.402/0001-06, por intermédio de 

seu representante legal o Sr.Marco Antônio Dexheimer, CPF 114.262.330-00, interessada na 

participação no Pregão Eletrônico nº 18/2022, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das 

sanções administrativas e cíveis, que as cópias digitais e/ou digitalizadas de todos os documentos 

enviados em sistema, referentes ao procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 18/2022, são 

autênticas e condizem com os documentos originais.  

 

Porto Alegre/RS, 26 de maio de 2022. 
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PERITOSLAB FORENSE LTDA  

CNPJ nº 29.932.402/0001-06 
Rua Leopoldo Bier, nº 788 – Santana  
Porto Alegre/RS – Cep. 90.620-100 

 
 

 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.º 37/2009 DO CNMP 

 

 

A Empresa PERITOSLAB FORENSE  LTDA, inscrita no CNPJ 29.932.402/0001-06, por intermédio de seu 

representante legal o Sr.Marco Antônio Dexheimer, CPF 114.262.330-00, interessada na participação no 

Pregão Eletrônico nº 18/2022, DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que, em atendimento aos artigo 3º da Resolução nº 37/2009 do CNMP, não 

possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de 

direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. . 

 

Porto Alegre/RS, 26 de maio de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Anexo Declarações - Peritoslab (0372375)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 345



Anexo Registro empresa e responsável Tec. - Peritoslab (0372397)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 346



Anexo Registro empresa e responsável Tec. - Peritoslab (0372397)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 347



 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE 
 
 
 

 

AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 

 
 
 
A Empresa PERITOSLAB FORENSE  LTDA, inscrita no CNPJ 29.932.402/0001-06, por intermédio de seu 

representante legal o Sr.Marco Antônio Dexheimer, CPF 114.262.330-00, interessada na participação no Pregão 

Eletrônico nº 18/2022, DECLARA, sob as penas da lei que os profissionais abaixo estarão disponiveis durante 

a execução contratual, adequado para a realização do objeto da licitação. 

 

 

Profissional Titulação Carga Horária 

Rodrigo Rodenbusch Doutor em Biologia Celular e Molecular 44hs/semanais 

Gabriela Ribeiro Borges Mestranda em Bióloga Celular e Molecular 44hs/semanais 

Maiara Varela de Almeida Técnica em Análises Clinicas 44hs/semanais 

 
 
 
 

Porto Alegre, 26 de maio de 2022. 
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DESPACHO

Encaminhamos o presente expediente ao CAOCIFE, para análise e manifestação sobre a aceitação ou rejeição técnica do(s) documento(s) a seguir listado(s),
apresentado(s) pela empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA. - CNPJ nº 29.932.402/0001-06, no que tange ao atendimento das especificações/exigências
técnicas elaboradas por essa unidade:
 
 

1) PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA (Doc. SEI nº 0372372)
 
 
2) DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, a incluir:
 
 
2.1) ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA (Doc. SEI nº 0372372), os quais devem comprovar o requisito do item 2.7, OPÇÃO A, do TR, a saber:
 

Atestado(s) de capacidade técnica, contendo as seguintes informações mínimas:
a) CARACTERÍSTICAS: Prestação de serviços referentes à coleta de material de vínculo genético para realização de exames de DNA Trio, Duo e
Post Mortem;
b) PRAZOS: A realização dos exames deverá ser em até 30 (tinta) dias após o contato pela Contratante.
c) QUANTIDADES: 17 Exames/Mês

 
Sobre tais documento, em análise preliminar, verificamos, salvo entendimento em contrário por essa área solicitante, que os atestados apresentados não
contemplam as informações exigidas na alínea “b” acima indicada.
 
Contudo, caso a área técnica entenda cabível, é possível a realização de diligência junto à licitante para complementação das informações faltantes. Em tal
hipótese, faz-se necessário que essa área nos sinalize a demanda, para que possamos convocar a empresa via chat do sistema eletrônico de licitação.
 
 
2.2) REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE (contido no Doc. SEI nº 0372372), o qual deve comprovar o
requisito do item 2.7, OPÇÃO B, do TR, a saber:
 

Certificados de Responsabilidade Técnica, tanto da empresa licitante (Laboratório) quanto do(a)(s) profissional(ais) indicado(s) como responsável(eis)
técnico(s)

 
 
2.3) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE QUALIFICADA - RESPONSÁVEL TÉCNICO (Doc. SEI nº 0372398), o qual deve comprovar o
requisito do item 2.7, OPÇÃO C.1, do TR, a saber:
 

Declaração formal, emitida por representante legal da licitante, que contenha indicação expressa do(a)(s) profissional(ais) que atuará como
responsável técnico da empresa durante a execução contratual, adequado para a realização do objeto da licitação.

 
 
2.4) COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) E A EMPRESA LICITANTE (contido no Doc. SEI nº
0372400), o qual deve comprovar o requisito do item 2.7, OPÇÃO C.2, do TR, a saber:
 

Deverá ser apresentado documento comprobatório de que o(s) profissional(ais) indicado(s) na declaração de disponibilidade acima possui(em) ou
possuirá(ão) vínculo profissional com a licitante, para atuar como responsável técnico da empresa na consecução dos serviços a serem contratados.
 
C.2.1) A comprovação deverá ser feita através de uma das seguintes formas:
I - Carteira de Trabalho;
II - Contrato social;
III - Contrato de prestação de serviços;
IV - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pelos serviços licitados e o compromisso de integrar o quadro técnico da
empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

 
 
Destacamos que a resposta dessa área deve fazer referência expressa a todos os documentos acima listados, pormenorizando o resultado da análise (aceitação
ou rejeição) para cada um deles, com indicação detalhada de motivos em caso de resposta negativa.
 
Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para o próximo dia 30/05/2022, pela manhã.
 
Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizando antecipadamente a eventual
necessidade de dilação de prazo.
 
Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com
remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas
entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em 27/05/2022, às 18:14, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0372428 e o código CRC 9F8FA618.
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MANIFESTAÇÃO

De ordem da Coordenadora do CAOCIFE, Dra. Leila Adriana Vieira Seijo de Figueiredo, e tendo sido feitas as devidas
verificações nas documentações a seguir relacionadas, devolvemos estes autos à DCCL com as seguintes considerações:

1) PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA: a descrição do serviço e a quantidade estão de acordo com o que está no Termo de Referência;

2) DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

2.1) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA: está em conformidade com o exigido no TR, exceto no que se refere ao prazo de até 30 dias
para realização dos exames após o contato da contrante, visto que não consta esta informação em nenhum dos atestados anexados na
proposta.

2.2) REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE: está em conformidade com o exigido no TR.

2.3) DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE QUALIFICADA - RESPONSÁVEL TÉCNICO: está em conformidade com o exigido no TR.

2.4) COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) INDICADO(S) E A EMPRESA LICITANTE: todos os documentos
apresentados estão em conformidade com o exigido no TR.

 

Diante disso, validamos a proposta apresentada pela empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ nº 29.932.402/0001-06.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Novais Mota em 30/05/2022, às 09:54, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de
Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0372612 e o código CRC B17BD2DD.
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ELAINE CARDOSO DE 
MATOS NOVAIS 
TEIXEIRA:1571788

Assinado de forma digital por 
ELAINE CARDOSO DE MATOS 
NOVAIS TEIXEIRA:1571788 
Dados: 2020.10.02 12:52:04 -03'00'
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Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal/RN CEP: 59065555

CNPJ: 08.539.710/0001-04
Nota de Empenho

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Empenho: 241/2020

 3.762.978,09

 4.700,00

 3.767.678,09Saldo Anterior:  

Valor Doc.: Espécie: Estimativo

Reg. Despesa: 

Processo: 62400001/2018 Saldo Atual: 

Data Emissão: 19/11/2020

Empenho Original:  

Solicitação Despesa: 

108 - Pregão Eletrônico 56 / 2019 - Dec.Estaduais 17.144 e 17145/03 C/C Res.004/13-TCE  - Processo Licitação 

67440/2018

97/2020

Nº Recibo Anexo 38: 232.474

Fone/Fax: (51) 99558-6152Endereço: RUA LEOPOLDO BIER, 788, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90.620-100

Credor: PERITOSLAB FORENSE LTDA     CNPJ: 29.932.402/0001-06

Email: peritoslablicit@gmail.com / r.rodenbusch@peritoslab.com Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Unidade Orcamentária:

Ação:        

Natureza:

Função:

Sub-Função:

Programa:

03

091

0100

201201

3.3.90.39

14.131 FUNDO DE REAP. DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ESSENCIAL À JUSTIÇA

DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MPRN

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

050Subelemento: Serv. Médico, internação Hospitalar,Odont. e Laboratorial

Fonte:      0100 RECURSOS ORDINÁRIOS

Região:    0001 RIO GRANDE DO NORTE

Janeiro Feveiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00

Setor: DIRETORIA-GERAL - DGER

Objeto/Observação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de realização de exames laboratoriais para 

comprovação depaternidade pela análise de DNA

Justificativa: Estimativa para fazer face a piloto do projeto conduzido pelas Promotorias de Justiça da Família, conforme alinhado com 

oCAOPIJ.

QtdeItem Unidade Vlr. Unitário Vlr. TotalMarca

 4.700,00

 620,00 310,00UNIDADE 20014122 - Duo, Exame realizado através do DNA de 02 (duas) pessoas envolvidas 

(suposto pai e filho/suposta mãe e filho), realizado Cidade de Natal/RN.

 2.420,00 242,00UNIDADE 100014123 - Trio, Exame realizado através do DNA de 03 (três) pessoas envolvidas (suposto 

pai, mãe e filho), realizado Cidade de Natal/RN.

 1.660,00 415,00UNIDADE 40014124 - Reconstituição de Paternidade POST MORTEM, exame realizado através do 

DNA com até 4 (quatro) pessoas envolvidas, utilizando como parâmetro genético parente (s) 

direto(s) do investigado falecido ou ausente, realizado Cidade de Natal/RN.

Solicitamos Vsa. faturar o(s) item(ns) para:

Instituição: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 08.539.710/0001-04

Endereço: Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.065-55

TATIANA DE SANTANA LOPES

CHEFE DO SETOR DE EXECUÇÃO ORÇAM E FINANCEIRA

ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS TEIXEIRA

PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA ADJUNTA

892.763.373-34 912.386.414-15

Top Down Consultoria Ltda. Emitido por: MARIA BEATRIZ FERREIRA TEOFILO FERRARI

Número do Procedimento: 202306240000001201830
Documento nº 780413 assinado eletronicamente por ELAINE CARDOSO DE MATOS NOVAIS TEIXEIRA
na função de PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO em 19/11/2020 17:48:32
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº f3149780413. Pág.1

TATIANA DE 
SANTANA 
LOPES:199564
2

Assinado de forma 
digital por TATIANA 
DE SANTANA 
LOPES:1995642 
Dados: 2020.11.19 
12:01:01 -03'00'

ELAINE CARDOSO 
DE MATOS NOVAIS 
TEIXEIRA:1571788

Assinado de forma digital por 
ELAINE CARDOSO DE MATOS 
NOVAIS TEIXEIRA:1571788 
Dados: 2020.11.19 17:47:35 
-03'00'
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MANIFESTAÇÃO

Sessão pública reaberta em 30/05/2022 às 09:30, através do sistema eletrônico de licitações previsto em edital.

 

Conforme pendências de qualificação técnica (atestados) sinalizadas no despacho 0372428 e confirmadas na manifestação 0372612, foi realizada diligência
junto à empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA. - CNPJ nº 29.932.402/0001-06 , para que ela apresentasse documentação complementar, visando atender
às exigências de dados/informações constantes no item 2.7, alínea A, do Termo de Referência a saber:

 

a) PRAZOS: A realização dos exames deverá ser em até 30 (tinta) dias após o contato pela Contratante.
 

Em resposta à convocação feita, a empresa apresentou, em sede de diligência, à título de documentos complementares, os documentos abaixo listados:

 

Doc. SEI 0372858: Documentação complementar relativa ao atestado emitido pelo MPRN, contido no arquivo 0372373 (pg. 8);

Doc. SEI 0372859: Documentação complementar relativa ao atestado emitido pelo Laboratório Silveira, contido no arquivo 0372373 (pgs. 1 e 3);

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em 30/05/2022, às 12:31, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0372819 e o código CRC 7B7AC112.
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DESPACHO

Em observância à manifestação nº 0372819, encaminhamos o presente expediente ao CAOCIFE, para análise e manifestação sobre a aceitação ou rejeição
técnica da documentação complementar apresentada pela empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA. - CNPJ nº 29.932.402/0001-06, no que tange ao atendimento
das especificações/exigências técnicas elaboradas por essa unidade, relativamente ao item 2.7, OPÇÃO A, do termo de referência.
 
Por fim, sinalizamos que o certame tem continuidade prevista para este dia 30/05/2022, às 15:30.
 
Deste modo, fineza observar a viabilidade de resposta em tempo hábil para continuidade do feito pelo(a) Pregoeiro(a), sinalizando antecipadamente a eventual
necessidade de dilação de prazo.
 
Neste sentido, observamos que, na hipótese de ausência de resposta em tempo hábil, o(a) Pregoeiro realizará, cautelarmente, a suspensão do certame, com
remarcação para o primeiro dia útil subsequente em que houver disponibilidade de agenda, respeitada a antecedência legal mínima de 24 (vinte e quatro) horas
entre o ato de remarcação e a nova data de continuação da sessão.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em 30/05/2022, às 12:34, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0372864 e o código CRC 96A511A6.
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MANIFESTAÇÃO

De ordem da Coordenadora do CAOCIFE, Dra. Leila Adriana Vieira Seijo de Figueiredo, e tendo sido feitas as devidas verificações nos
documentos SEI 0372858 e SEI 0372859, validamos a documentação de qualificação técnica (atestados) apresentada pela empresa PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ nº 29.932.402/0001-06, no que tange ao atendimento das especificações e exigências técnicas constantes no Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Novais Mota em 30/05/2022, às 14:25, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de
Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0372921 e o código CRC B3D205C0.
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27/05/2022 16:38 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=29932402000106&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

29932402000106

Data da consulta: 27/05/2022 16:37:31 
Data da última atualização: 27/05/2022 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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27/05/2022 16:41 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=90585860000127&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

90585860000127

Data da consulta: 27/05/2022 16:40:17 
Data da última atualização: 27/05/2022 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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27/05/2022 16:42 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=11426233000&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Cc… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

11426233000

Data da consulta: 27/05/2022 16:40:17 
Data da última atualização: 27/05/2022 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2022 às 16:28) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 29.932.402/0001-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6291.2651.2D9C.0697 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 27/05/2022 as 16:28:17 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2022 às 16:31) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 90.585.860/0001-27.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6291.26F7.A901.4863 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 27/05/2022 as 16:31:03 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/05/2022 às 16:33) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 114.262.330-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6291.277D.CCCC.4997 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 27/05/2022 as 16:33:17 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.932.402/0001-06 DUNS®: 917291823
Razão Social: PERITOSLAB FORENSE LTDA
Nome Fantasia: PERITOS LAB
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 27/05/2022 16:44 de
CPF: 780.497.505-82      Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.932.402/0001-06 DUNS®: 917291823
Razão Social: PERITOSLAB FORENSE LTDA
Nome Fantasia: PERITOS LAB
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 27/05/2022 16:44 de
CPF: 780.497.505-82      Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.932.402/0001-06 DUNS®: 917291823
Razão Social: PERITOSLAB FORENSE LTDA
Nome Fantasia: PERITOS LAB
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 27/05/2022 16:44 de
CPF: 780.497.505-82      Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.932.402/0001-06 DUNS®: 917291823
Razão Social: PERITOSLAB FORENSE LTDA
Nome Fantasia: PERITOS LAB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/01/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/06/2022
FGTS 31/05/2022
Trabalhista Validade: 30/10/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/01/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 04/12/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 27/05/2022 16:43 de
CPF: 780.497.505-82      Nome: CARINA DOS SANTOS PEREIRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 27/05/2022 16:46:22 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PERITOSLAB FORENSE LTDA 
CNPJ: 29.932.402/0001-06 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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27/05/2022 16:52 Certidão de Inidôneos

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:6:10426907637353::NO:3,6:P6_COD_CONTROLE:9PO4270522165207&success_msg=Q2VydGlk428… 1/2

Certidão

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: MARCO ANTONIO DEXHEIMER 

CPF/CNPJ: 114.262.330-00 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 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 nº
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados
do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência
expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso
com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

  

Certidão emitida às 16:52:07 do dia 27/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

Voltar

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos 
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27/05/2022 16:52 Certidão de Inidôneos

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:6:10426907637353::NO:3,6:P6_COD_CONTROLE:9PO4270522165207&success_msg=Q2VydGlk428… 2/2

Versão 2.4   Criado com  usando Oracle APEX

Código de controle da certidão: 9PO4270522165207 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Fazer download





Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 27/05/2022 16:47:27 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PRO AMBIENTE ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS 
LTDA 
CNPJ: 90.585.860/0001-27 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do
Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação
falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte
parte interessada:

PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ 29932402000106, Endereço - RUA LEOPOLDO BIER
788 SANTANA PORTO ALEGRE RS CEP 90620100.

25 de maio de 2022, às 14:40:53

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada
contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua
validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço
http://www.tjrs.jus.br, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais,
informando o seguinte código de controle: b7eea7ace4fe1b25808c59ddcfe5a050
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PERITOSLAB FORENSE LTDA  

CNPJ nº 29.932.402/0001-06 
Rua Leopoldo Bier, nº 788 – Santana  
Porto Alegre/RS – Cep. 90.620-100 

 
 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE VINCULO RT 

 

 

 

A empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA, através de seu representante legal, Sr. Marco Antônio 

Dexheimer, CPF 114.262.330-00, Sócio - Administrador DECLARA, para fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na 

modalidade Pregão Eletrônico n° 18/2022, que o responsável técnico Rodrigo Rodenbusch, registrado no 

Conselho Regional de Biologia da 3ª Região RS, sob o nº 028308/03-D é sócio – administrador da empresa, 

comprovando assim o seu vínculo. 

 

 

 

Porto Alegre/RS, 26 de maio de 2022. 
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PROACAD

PUCRS

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

o Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe
conferem a Legislação e o Estatuto da Universidade, tendo em vista a conclusão do Curso de Pós-
Graduação em Biologia Celular e Molecular, área de concentração Biologia Celular e Molecular, realizada
no dia 27 de agosto de 2014 por

Rodrigo Rodenbusch

brasileiro, portador da cédula de identidade n? 6070172934 - SJS/RS, nascido a 16 de julho de 1978, em
Porto Alegre/RS - Brasil, manda passar-lhe o presente Diploma de

'Doutor em Biologia Ceiular e Molecular

para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Alegre, 27 de maio de 2015

~~Pff77~-ç.~~
~t

Reitor

•

Roberfo' Ess;r dos Reis
•. Diretor

-----
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•,.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Pró-Reitoria Acadêmica

Coordenadoria de Registro Acadêmico

Curso reconhecido pelo Parecer nO102/2011 da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo
Ministro de Estado da Educação (D.O.U., 13/09/2012, Seção I, n°
178). Diploma com validade nacional de acordo com o Art. 48 da Lei
nO9.394, de 20/12/1996, e a Portaria nO1.418, de ~3/12/1998, do
MEC, e registrado sob n? 228 - fls. 38-V, do livro 00-08.

Porto Alegre, 27 de maio de 2015

a Cristina Benso da Silva,-
ôrdenadora de Registro Acadêmico

•

"
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Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

o Reitor da Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no uso
das atribuições que lhe confere a Legislação. e o Estatuto da Universidade, tendo em
vista a conclusão e a respectiva colação de grau do Curso Superior de

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
realizada no dia 05 de agosto de 2000 por

RODRIGO RODENBUSCH
brasileiro, portador da cédula de identidade n° 6070172934-SJTC-RS, nascido a 16
de julho de 1978, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, manda passar-lhe o

presente diploma de-

LICENCIADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.
· Porto Alegre, -05 de agosto de 2000.

-IV ' ~
• r -/

~~ Â.~ db,p,//o
~ Clari6e Prae Carvalho

Djretor~-

Anexo Habilitação - Peritoslab (0373366)         SEI 19.09.02361.0014006/2021-62 / pg. 422



PUCRS - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE
GRADU~çÃO

DIVISÃO DE INGRESSO E REGISTRO

Curso reconhecido pelo Decreto 17398/44 publicado no
Diário Oficial de 22 de dezembro de 1944.

DIPLOMA registrado sob nO075 - fls. 028 do livro S3-
00005, de acordo com o artigo 48, parágrafo 1°, da Lei
9394 de 20 de dezembro de. 1996.

Alegre. 05(de ag~sto de 2~

.........................,~~ .... U.~ ... 5
r zinha Corrêa

Encarregad<\ do etor de Registro.J4l Diplomas

Porto

•

\1
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República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

o Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, tendo em vista a conclusão
do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas, da Faculdade de Medicina, em
16 de abril de 2008, confere o título de

Mestre em Medicina: Ciências Médicas

a

Rodrigo Roden busch
nacionalidade brasileira, nascido a 16 de julho de 1978, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e outorga-lhe o presente
diploma a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2009.

•

cA~
Ca os Alexandre

__ Reitor

ti
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,N~l051579

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2009.

•,.
Curso reconhecido pela Portaria n°. 524, do Ministro de Estado
da Educação, de 29/04/2008, publicado do D.O.U.,
30/04/2008, n", 82, Seção 1, p. 16. Diploma registrado sob o
n", 0509, fls. 086-v, do Livro PG 24, de acordo com artigo 48,
parágrafo 1°, da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996.
Processo n°. 23078.001664/09-08.

~-","d- .....
Zaira Brasbiel de Azevedo

Diretora da Divisão de Diplomas e Certificados+(~
Aldo Bolten Lucion

Pró-Reitor de Pós-Graduação

"
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Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia
do Estado do Rio Grande do Sul

 
 

 

 
Porto Alegre, 25 de maio de 2022

 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

 

            Certifica-se que a auxiliar técnica Maiara Varela de Almeida  possui inscrição ativa no 
Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul sob o número de inscrição 587239, não 
possui penalidade administrativa disciplinar de suspensão ou impedimento com decisão 
transitada em julgado e pode exercer as atribuições previstas nas Resoluções 485/2008 e 
517/2009, ambas do Conselho Federal de Farmácia.

A manutenção da inscrição ativa pode ser conferida em https://crfrs.org.br/profissionais/profissionais-ativos. Esta 
certidão não trata sobre a situação financeira.

Documento emitido eletronicamente em 25/05/2022, às 14:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço eletrônico 
https://portal.crfrs.org.br/verifica, mediante o código verificador 02768470 e o código CRC 4C0271EB
.

Fim de documento-20220525.4C0271EB/02768470-3249066940
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________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 1 de 3 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 
 

CHECK-LIST DOCUMENTAL 
 

EMPRESA: PERITOSLAB FORENSE LTDA 
CNPJ: 29.932.402/0001-06 
RESULTADO: CLASSIFICADA e HABILITADA  

 

PARTE II – DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS CORRELATOS 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA LICITANTE 

ATENDIDO? 

Proposta de preços inicial  
(Formulário eletrônico em sistema) 

SEÇÃO I SIM SIM 

Proposta de preços ajustada CLÁUSULAS 5 e 8 SIM 
SIM 

(Conforme análise técnica) 

DEMAIS DOCUMENTOS E/OU CONFERÊNCIAS EXIGIDAS EM EDITAL (PARTES I e II) 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR CRC/SICAF 

ATENDIDO? 

Compatibilidade entre o ramo de atividade 
explorada pela licitante e o objeto licitado 

PARTE I - CLÁUSULA 4 
SIM 

(Contrato social) 
-- SIM 

Empresa enquadrada como ME/EPP PARTE I - CLÁUSULA 4 
NÃO SE APLICA 
(Grande porte) 

-- NÃO SE APLICA 

Declaração de adequação à Resolução Nº 
37/2009 – CNMP  

PARTE II - CLÁUSULA 
5 e CLÁUSULA 9 

SIM 
Não cabe 

substituição 
SIM 

Declaração de Autenticidade 
PARTE II - CLÁUSULA 

5 e CLÁUSULA 9 
SIM 

Não cabe 
substituição 

SIM 

Procuração para empresas que se fizerem 
representar na licitação através de 
procurador(a) 

PARTE I - CLÁUSULA 4 
e PARTE II - 
CLÁUSULA 5 

NÃO SE APLICA 
(Sócio 

administrador) 

Não cabe 
substituição 

NÃO SE APLICA 

Documento comprobatório de poderes de 
representação, para empresas que se fizerem 
representar na licitação através de sócio(a), 
administrador(a) ou dirigente 

PARTE I - CLÁUSULA 4 
e PARTE II - 
CLÁUSULA 5 

SIM 
(Contrato social) 

-- SIM 

PARTE III – DA HABILITAÇÃO 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 

ANÁLISE PREGOEIRO(A) 

APRESENTADO 
PELA LICITANTE 

SUBSTITUÍDO 
POR CRC/SICAF 

ATENDIDO? 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social. 
Observação: documento consolidado ou 
acompanhado das alterações supervenientes 

CLÁUSULAS 1 E 4 SIM -- SIM 
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Página 2 de 3 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de inscrição no Cadastro de 
Contribuinte Municipal, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto da 
licitação 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de regularidade para com a Fazenda 
Estadual, do domicílio ou sede da licitante 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de regularidade para com a Fazenda 
Municipal, do domicílio ou sede da licitante 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, inclusive INSS 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho 

CLÁUSULAS 1 E 5 SIM -- SIM 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Atestado(s) de capacidade técnica, contendo 
as seguintes informações mínimas: 
 

a) CARACTERÍSTICAS: Prestação de 
serviços referentes à coleta de 
material de vínculo genético para 
realização de exames de DNA Trio, 
Duo e Post Mortem; 

b) PRAZOS: A realização dos exames 
deverá ser em até 30 (tinta) dias após 
o contato pela Contratante. 

c) QUANTIDADES: 17 Exames/Mês 

CLÁUSULAS 1 E 6 SIM -- 

SIM 
(Conforme análise 

técnica) 
 

Exigência “a” 
atendida pelo 

atestado MPRN 
 

Exigência “b” 
atendida por docs. 
complementares 

ao atestado MPRN 
e ao atestado Lab. 

Silveira 
 

Exigência “c” 
atendida pelo 
atestado LAB. 

SILVEIRA 

Certificados de Responsabilidade Técnica da 
licitante, válido e emitido por Conselho 
Regional de Biologia. 

CLÁUSULAS 1 E 6 
SIM 

(CRBio-3) 
Não cabe 

substituição 

SIM 
(Conforme análise 

técnica) 

Certificados de Responsabilidade Técnica da 
equipe indicada, válido e emitido por 
Conselho Regional de Biologia. 

CLÁUSULAS 1 E 6 
SIM 

(CRBio-3: Rodrigo 
Rodenbusch) 

Não cabe 
substituição 

SIM 
(Conforme análise 

técnica) 

Declaração formal de disponibilidade de 
equipe qualificada (responsável técnico);  

CLÁUSULAS 1 E 6 SIM 
Não cabe 

substituição 
SIM 

Comprovação de vínculo entre 
responsável(eis) técnico(s) indicado(s) e a 
empresa licitante. 

CLÁUSULAS 1 E 6 
SIM 

(sócio) 
Não cabe 

substituição 
SIM 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Certidão negativa de falência CLÁUSULAS 1 E 7 SIM -- SIM 

 

 

OUTRAS CONSULTAS A CARGO DO(A) PREGOEIRO(A) 

CONSULTAR IDONEIDADE NOS SITES 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA EXISTE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO? 

CNJ - empresa e sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CEIS - empresa e sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

TCU - empresa (Consolida TCU, CEIS, CNJ e CNEP) e sócios PARTE I, ITEM 5.2 NÃO 

CONSULTAR REGISTRO CADASTRAL 

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO EDITAL CLÁUSULA 
EMPRESA 

CADASTRADA? 
EXISTE IMPEDIMENTO 

À PARTICIPAÇÃO? 

CRC  
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

NÃO 
Não foi possível 

verificar 

SICAF 
PARTE I - CLÁUSULA 5 e 
PARTE V - CLÁUSULA 25 

SIM NÃO 
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MANIFESTAÇÃO

Sessão reaberta em 30/05/2022, às 15:30horas, oportunidade em que foi realizada a aceitação da proposta da empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA.
lastreada na manifestação da área técnica de nº 0372612.

 

Ato contínuo, considerando que, após diligência, a área técnica entendeu pela aprovação da documentação de qualificação técnica ofertada pela empresa (docs.
SEI 0372819 e 0372921), bem assim que se verificou o cumprimento integral dos demais requisitos de habilitação, sem que se verificasse impedimento ao
direito de licitar (conforme detalhamento no doc. 0373358), procedeu-se a habilitação da empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA., a qual restou
DECLARADA VENCEDORA.

 

Aberto o prazo para manifestação de intenção de recursos, todas as licitantes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido. Por tal razão, procedeu-se com a
adjudicação do objeto à empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA. e encerrou-se o certame.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em 30/05/2022, às 18:14, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0373371 e o código CRC 5A61413B.

19.09.02361.0014006/2021-62 0373371v2
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Pregão Eletrônico

926302.182022 .26790 .4487 .374334520

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00018/2022

Às 08:30 horas do dia 26 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 312/2021 de 03/03/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0014006/2021-62, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2022. Modo
de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de análise por DNA
para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”, atendendo às demandas do Projeto
Paternidade Responsável deste Ministério Público do Estado da Bahia, conforme edital e anexos.. O Pregoeiro abriu a
Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Exame DNA
Descrição Complementar: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo
genético de parentesco “in vivo”, TIPO DUO, conforme especificações constantes no edital e em todos os seus
anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 27 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.100,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 3,00 %

Aceito para: PERITOSLAB FORENSE LTDA, pelo melhor lance de R$ 4.993,0000 e com valor negociado a R$
4.992,8400 .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Exame DNA
Descrição Complementar: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo
genético de parentesco “in vivo”, TIPO TRIO, conforme edital e anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 541 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 140.660,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 3,00 %

Aceito para: PERITOSLAB FORENSE LTDA, pelo melhor lance de R$ 97.665,4200 e com valor negociado a R$
97.661,3200 .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Exame DNA
Descrição Complementar: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA “post-mortem” para investigação
de vínculo genético de parentesco, TIPO POST MORTEM, conforme edital e todos os seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 55 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 49.500,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 3,00 %

Aceito para: PERITOSLAB FORENSE LTDA, pelo melhor lance de R$ 24.500,0000 e com valor negociado a R$
24.499,7500 .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 198.260,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: PERITOSLAB FORENSE LTDA, pelo melhor lance de R$ 127.158,4200 e com valor negociado a
R$ 127.153,9100 .

Itens do grupo:

 1 - Exame DNA
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 2 - Exame DNA

 3 - Exame DNA

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Exame DNA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
09.001.104/0001-95 BIOCROMA

CLINICA DE
EXAMES DE
DNA LTDA

Sim Sim 27 R$ 300,0000 R$ 8.100,0000 25/05/2022
15:46:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA para
investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo”, TIPO DUO, conforme especificações constantes no
edital e em todos os seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

65.870.297/0001-91 GENOMIC-
ENGENHARIA
MOLECULAR
LTDA

Não Não 27 R$ 300,0000 R$ 8.100,0000 25/05/2022
16:13:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de exame de DNA para investigação de
vínculo genético de parentesco “in vivo”, TIPO DUO, conforme detalhamento constante no APENSO II do
edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.932.402/0001-06 PERITOSLAB
FORENSE LTDA

Não Não 27 R$ 300,0000 R$ 8.100,0000 25/05/2022
16:21:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de exame de DNA para investigação de
vínculo genético de parentesco “in vivo”. TIPO DUO. Exame realizado através do DNA de 02 (duas) pessoas
envolvidas (suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)) para investigação de paternidade ou maternidade,
com coleta de material genético realizada por técnico do laboratório na Capital e fornecimento de kit de
coleta de material orgânico (sangue ou raspagem da mucosa oral - swab bucal) para atendimento das
demandas nas comarcas do interior e região metropolitana. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.771.949/0001-35 CENTRO DE
IMAGEM
DIAGNOSTICOS
S/A.

Não Não 27 R$ 300,0000 R$ 8.100,0000 26/05/2022
08:25:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de exame de DNA para investigação de
vínculo genético de parentesco “in vivo”, TIPO DUO. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.100,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 8.100,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 8.100,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 8.100,0000 42.771.949/0001-35 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 7.857,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:45:36:257
R$ 7.621,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:46:27:063
R$ 7.000,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:47:06:713
R$ 6.790,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:49:30:790
R$ 6.400,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:50:32:573
R$ 6.208,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:51:21:370
R$ 6.000,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:52:05:607
R$ 5.820,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:52:23:367
R$ 5.645,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:52:37:373
R$ 5.474,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:52:57:160
R$ 5.309,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:54:50:873
R$ 5.148,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:55:08:160
R$ 4.993,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:55:34:510
R$ 4.842,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:55:48:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 26/05/2022 Item Em Análise. Motivo: Documentos em análise
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11:12:27
Desfeito
situação
em análise

26/05/2022
15:08:08 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Analisado

Aceite de
proposta

26/05/2022
17:24:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA,
CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95, pelo melhor lance de R$ 4.842,0000.

Em análise 27/05/2022
17:31:00 Item Em Análise. Motivo: Documentação em análise técnica

Desfeito
situação
em análise

30/05/2022
09:40:25

Desfeito situação do item em análise. Motivo: reabertura da sessão pública, para solicitação de
documentação complementar

Em análise 30/05/2022
11:49:42 Item Em Análise. Motivo: Documentação complementar submetida à análise técnica

Desfeito
situação
em análise

30/05/2022
16:01:51 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Recebida resposta da área técnica

Inabilitação
de
fornecedor

30/05/2022
16:07:07

Inabilitação da proposta. Fornecedor: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ/CPF:
09.001.104/0001-95, pelo melhor lance de R$ 4.842,0000. Motivo: Empresa descumpriu
regramento de qualificação técnica prevista no item 2.7 do TR, conforme detalhamento em chat.

Aceite de
proposta

30/05/2022
16:08:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06, pelo melhor lance de R$ 4.993,0000.

Negociação
de valor

30/05/2022
16:08:58

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06, pelo melhor lance de R$ 4.993,0000 e com valor negociado a R$
4.992,8400. Motivo: Aprovação da proposta pela área técnica solicitante, e recebimento das
declarações e documentações exigidas na PARTE II do edital

Habilitação
de
fornecedor

30/05/2022
16:38:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA - CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Exame DNA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
09.001.104/0001-95 BIOCROMA

CLINICA DE
EXAMES DE
DNA LTDA

Sim Sim 541 R$ 260,0000 R$ 140.660,0000 25/05/2022
15:46:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA para
investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo”, TIPO TRIO, conforme edital e anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

65.870.297/0001-91 GENOMIC-
ENGENHARIA
MOLECULAR
LTDA

Não Não 541 R$ 260,0000 R$ 140.660,0000 25/05/2022
16:13:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de exame de DNA para investigação de
vínculo genético de parentesco “in vivo”, TIPO TRIO, conforme detalhamento constante no APENSO II do edital.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.932.402/0001-06 PERITOSLAB
FORENSE LTDA

Não Não 541 R$ 260,0000 R$ 140.660,0000 25/05/2022
16:21:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de exame de DNA para investigação de
vínculo genético de parentesco “in vivo”. TIPO TRIO. Exame realizado através do DNA de 03 (três) pessoas
envolvidas (suposto pai, mãe e filho(a)) para investigação de paternidade, com coleta de material genético
realizada por técnico do laboratório na Capital e fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou
raspagem da mucosa oral - swab bucal) para atendimento das demandas nas comarcas do interior e região
metropolitana. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.771.949/0001-35 CENTRO DE
IMAGEM
DIAGNOSTICOS
S/A.

Não Não 541 R$ 260,0000 R$ 140.660,0000 26/05/2022
08:25:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de exame de DNA para investigação de
vínculo genético de parentesco “in vivo”, TIPO TRIO. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 140.660,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 140.660,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:30:00:393
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R$ 140.660,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 140.660,0000 42.771.949/0001-35 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 136.440,2000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:46:09:783
R$ 131.346,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:46:48:190
R$ 127.000,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:47:42:127
R$ 123.190,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:49:38:767
R$ 119.494,3000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:50:26:203
R$ 114.909,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:51:09:393
R$ 118.300,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:51:29:420
R$ 111.450,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:51:41:690
R$ 107.106,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:52:11:007
R$ 103.800,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:52:54:763
R$ 100.686,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:53:11:423
R$ 97.665,4200 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:54:02:083
R$ 93.735,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:54:29:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 26/05/2022
11:12:27 Item Em Análise. Motivo: Documentos em análise

Desfeito
situação
em análise

26/05/2022
15:08:08 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Analisado

Aceite de
proposta

26/05/2022
17:24:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA,
CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95, pelo melhor lance de R$ 93.735,0000.

Em análise 27/05/2022
17:31:00 Item Em Análise. Motivo: Documentação em análise técnica

Desfeito
situação
em análise

30/05/2022
09:40:25

Desfeito situação do item em análise. Motivo: reabertura da sessão pública, para solicitação de
documentação complementar

Em análise 30/05/2022
11:49:42 Item Em Análise. Motivo: Documentação complementar submetida à análise técnica

Desfeito
situação
em análise

30/05/2022
16:01:51 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Recebida resposta da área técnica

Inabilitação
de
fornecedor

30/05/2022
16:07:07

Inabilitação da proposta. Fornecedor: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ/CPF:
09.001.104/0001-95, pelo melhor lance de R$ 93.735,0000. Motivo: Empresa descumpriu
regramento de qualificação técnica prevista no item 2.7 do TR, conforme detalhamento em chat.

Aceite de
proposta

30/05/2022
16:08:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06, pelo melhor lance de R$ 97.665,4200.

Negociação
de valor

30/05/2022
16:08:58

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06, pelo melhor lance de R$ 97.665,4200 e com valor negociado a R$
97.661,3200. Motivo: Aprovação da proposta pela área técnica solicitante, e recebimento das
declarações e documentações exigidas na PARTE II do edital

Habilitação
de
fornecedor

30/05/2022
16:38:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA - CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Exame DNA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
09.001.104/0001-95 BIOCROMA

CLINICA DE
EXAMES DE
DNA LTDA

Sim Sim 55 R$ 900,0000 R$ 49.500,0000 25/05/2022
15:46:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA “post-
mortem” para investigação de vínculo genético de parentesco, TIPO POST MORTEM, conforme edital e todos
os seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

65.870.297/0001-91 GENOMIC-
ENGENHARIA

Não Não 55 R$ 900,0000 R$ 49.500,0000 25/05/2022
16:13:33
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MOLECULAR
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de exame de DNA “post-mortem” para
investigação de vínculo genético de parentesco, TIPO POST MORTEM, conforme detalhamento constante no
APENSO II do edital. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.932.402/0001-06 PERITOSLAB
FORENSE LTDA

Não Não 55 R$ 900,0000 R$ 49.500,0000 25/05/2022
16:21:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de exame de DNA “post-mortem” para
investigação de vínculo genético de parentesco. TIPO POST MORTEM. Exame realizado através do DNA com
até 06 (seis) pessoas envolvidas (suposto pai e filho(a) / suposta mãe e filho(a)), utilizado como parâmetro
genético no mínimo 02 (dois) parentes diretos do investigado falecido, com coleta de material genético
realizada por técnico do laboratório na Capital e fornecimento de kit de coleta de material orgânico (sangue ou
raspagem da mucosa oral - swab bucal) para atendimento das demandas nas comarcas do interior e região
metropolitana. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.771.949/0001-35 CENTRO DE
IMAGEM
DIAGNOSTICOS
S/A.

Não Não 55 R$ 900,0000 R$ 49.500,0000 26/05/2022
08:25:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço especializado de exame de DNA “post-mortem” para
investigação de vínculo genético de parentesco, TIPO POST MORTEM. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 49.500,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 49.500,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 49.500,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 49.500,0000 42.771.949/0001-35 26/05/2022 08:30:00:393
R$ 48.015,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:46:48:663
R$ 46.573,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:47:11:883
R$ 44.600,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:48:07:123
R$ 43.262,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:48:33:297
R$ 41.964,1400 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:48:59:147
R$ 38.000,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:49:06:603
R$ 35.000,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:49:42:357
R$ 33.950,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:50:00:553
R$ 31.000,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:50:41:790
R$ 30.070,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:51:37:507
R$ 28.000,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:51:45:423
R$ 27.160,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:52:07:897
R$ 25.342,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:52:38:783
R$ 26.000,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:53:09:383
R$ 24.500,0000 29.932.402/0001-06 26/05/2022 08:53:26:867
R$ 23.765,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:53:36:913
R$ 20.000,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:54:00:333
R$ 19.400,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:54:14:833
R$ 15.000,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:54:56:883
R$ 14.550,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:55:29:057
R$ 13.000,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:55:50:950
R$ 12.610,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:56:04:320
R$ 11.000,0000 65.870.297/0001-91 26/05/2022 08:57:12:183
R$ 10.670,0000 09.001.104/0001-95 26/05/2022 08:57:39:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Em análise 26/05/2022
11:12:27 Item Em Análise. Motivo: Documentos em análise

Desfeito
situação
em análise

26/05/2022
15:08:08 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Analisado

Aceite de
proposta

26/05/2022
17:24:30

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA,
CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95, pelo melhor lance de R$ 10.670,0000.

Em análise 27/05/2022 Item Em Análise. Motivo: Documentação em análise técnica
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17:31:00
Desfeito
situação
em análise

30/05/2022
09:40:25

Desfeito situação do item em análise. Motivo: reabertura da sessão pública, para solicitação de
documentação complementar

Em análise 30/05/2022
11:49:42 Item Em Análise. Motivo: Documentação complementar submetida à análise técnica

Desfeito
situação
em análise

30/05/2022
16:01:51 Desfeito situação do item em análise. Motivo: Recebida resposta da área técnica

Inabilitação
de
fornecedor

30/05/2022
16:07:07

Inabilitação da proposta. Fornecedor: BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ/CPF:
09.001.104/0001-95, pelo melhor lance de R$ 10.670,0000. Motivo: Empresa descumpriu
regramento de qualificação técnica prevista no item 2.7 do TR, conforme detalhamento em chat.

Aceite de
proposta

30/05/2022
16:08:11

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06, pelo melhor lance de R$ 24.500,0000.

Negociação
de valor

30/05/2022
16:08:58

Alteração na negociação do valor. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06, pelo melhor lance de R$ 24.500,0000 e com valor negociado a R$
24.499,7500. Motivo: Aprovação da proposta pela área técnica solicitante, e recebimento das
declarações e documentações exigidas na PARTE II do edital

Habilitação
de
fornecedor

30/05/2022
16:38:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA - CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
09.001.104/0001-95 BIOCROMA CLINICA DE

EXAMES DE DNA LTDA
Sim Sim - R$ 198.260,0000 25/05/2022

15:46:13
65.870.297/0001-91 GENOMIC-ENGENHARIA

MOLECULAR LTDA
Não Não - R$ 198.260,0000 25/05/2022

16:13:33
29.932.402/0001-06 PERITOSLAB FORENSE

LTDA
Não Não - R$ 198.260,0000 25/05/2022

16:21:37
42.771.949/0001-35 CENTRO DE IMAGEM

DIAGNOSTICOS S/A.
Não Não - R$ 198.260,0000 26/05/2022

08:25:06

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

26/05/2022
08:31:32 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 26/05/2022
08:41:00 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

26/05/2022
08:59:40 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 26/05/2022
08:59:40 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/05/2022
09:07:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE
DNA LTDA, CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/05/2022
09:18:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOCROMA CLINICA
DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/05/2022
15:08:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE
DNA LTDA, CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/05/2022
15:12:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOCROMA CLINICA
DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/05/2022
15:27:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE
DNA LTDA, CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/05/2022
16:55:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOCROMA CLINICA
DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

27/05/2022
15:13:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor PERITOSLAB FORENSE LTDA,
CNPJ/CPF: 29.932.402/0001-06.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

27/05/2022
15:18:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ/CPF: 29.932.402/0001-06.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

30/05/2022
09:40:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor PERITOSLAB FORENSE LTDA,
CNPJ/CPF: 29.932.402/0001-06.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

30/05/2022
11:19:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ/CPF: 29.932.402/0001-06.
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Habilitação de fornecedor 30/05/2022
16:38:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERITOSLAB FORENSE LTDA -
CNPJ/CPF: 29.932.402/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 26/05/2022
08:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos
itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema 26/05/2022
08:40:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 26/05/2022
08:40:01

A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-
se conectados.

Sistema 26/05/2022
08:41:00

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/05/2022
08:41:00

Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 26/05/2022
08:59:40

O item G1 está encerrado.

Sistema 26/05/2022
08:59:42

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 26/05/2022
09:01:25

Prezadas licitantes, bom dia! Sou a pregoeira Monica e darei continuidade ao certame
com a convocação da primeira classificada para negociação do valor ofertado em

disputa.
Pregoeiro 26/05/2022

09:03:18
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Em obediência ao item 15 da
PARTE V do edital, gostaria de saber se a empresa tem interesse em NEGOCIAR o

valor ofertado durante a disputa de lances, em sistema, para o Lote? A empresa terá
5 minutos para responder à convocação (até às 09h08).

Pregoeiro 26/05/2022
09:04:02

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Peço que responda com
brevidade para que eu possa dar continuidade ao certame com a convocação da

empresa para apresentação da proposta ajustada.
09.001.104/0001-

95
26/05/2022
09:05:07

BOM DIA SRª PREGOEIRA INFELIZMENTE NAO PODEREMOS ABAIXAR MAIS ESSE
VALOR, JA FICOU EM UM PREÇO MUITO BAIXO.

Pregoeiro 26/05/2022
09:07:16

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Obrigada, pelo rápido retorno.
Informo que darei início à convocação para apresentação da proposta ajustada e dos

documentos correlatos, conforme exigência do item 5 da PARTE II do edital.
Sistema 26/05/2022

09:07:30
Senhor fornecedor BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ/CPF:

09.001.104/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
09.001.104/0001-

95
26/05/2022
09:09:44

OK SRª PREGOEIRA

Pregoeiro 26/05/2022
09:09:55

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - A empresa terá 02 (duas) horas
(até às 11:07h) para envio da proposta ajustada para o lote, das declarações (caso

ainda não tenha enviado em sistema), e da procuração (se não se tratar de
representante sócio).

Sistema 26/05/2022
09:18:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA,
CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 26/05/2022
09:25:21

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Prezada Licitante, acuso o
recebimento de 01 (um) arquivo anexo. Como ainda resta tempo disponível, peço que

verifique os documentos encaminhados, para confirmar o envio de todos aqueles
exigidos na PARTE II, relativamente a essa empresa. Em caso afirmativo, fineza

informar caso possamos antecipar o encerramento do prazo de convocação.
09.001.104/0001-

95
26/05/2022
09:32:00

JA ESTAO TODOS ANEXADOS NO PORTAL SRª PREGOEIRA MUITO OBRIGADO.

Pregoeiro 26/05/2022
09:40:45

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Posso antecipar o encerramento
da convocação?

09.001.104/0001-
95

26/05/2022
09:42:07

SIM SRª PREGOEIRA

Pregoeiro 26/05/2022
09:45:40

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Vamos aproveitar o prazo dado
para analisar previamente os documentos, antes de encaminhar para validação da
área técnica. Deste modo, caso a empresa necessite da reabertura do campo é só

solicitar aqui no CHAT.
09.001.104/0001-

95
26/05/2022
09:49:34

PERFEITO SRª PREGOEIRA AGRADEÇO PELA ATENÇAO.

Pregoeiro 26/05/2022
09:51:45

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Peço que a licitante esteja
atenta, para responder a algum questionamento que possa ocorrer.
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09.001.104/0001-
95

26/05/2022
09:53:48

OK

Pregoeiro 26/05/2022
11:09:36

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Prazo encerrado. A licitação
será suspensa para análise conjunta entre a área técnica e a pregoeira e equipe de

apoio.
Pregoeiro 26/05/2022

11:11:42
A licitação será suspensa para que a pregoeira analise a proposta ajustada, os

documentos correlatos e os documentos de habilitação em conjunto com a área
técnica. A continuidade se dará neste dia 26/05/2022 às 15:00 horas.

Pregoeiro 26/05/2022
11:12:07

Bom almoço a todas as licitantes.

Pregoeiro 26/05/2022
15:01:42

Boa tarde! Darei continuidade ao certame.

Pregoeiro 26/05/2022
15:04:26

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Em análise dos documentos
apresentados em sistema (proposta, documentos correlatos e documentos de

habilitação) foram verificados os seguintes pontos que necessitam de esclarecimentos
e diligência.

Pregoeiro 26/05/2022
15:04:40

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - 1. ATESTADO: Em análise dos
documentos de habilitação inseridos em sistema, observou-se que o Atestado de

capacidade técnica emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não contempla
todas as exigências constantes no item 2.7, alínea A, do Termo de Referência a saber:

Pregoeiro 26/05/2022
15:04:57

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - a) CARACTERÍSTICAS:
Prestação de serviços referentes à coleta de material de vínculo genético para

realização de exames de DNA Trio, Duo e Post Mortem; b) PRAZOS: A realização dos
exames deverá ser em até 30 (tinta) dias após o contato pela Contratante.

Pregoeiro 26/05/2022
15:05:13

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Assim, convoca-se essa
empresa para, em sede de diligência (item 27 da PARTE V do edital), juntar

documentação complementar, emitida pelo Órgão emissor do atestado (TJGO), a qual
deverá contemplar as informações exigidas em edital.

Pregoeiro 26/05/2022
15:05:30

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Neste sentido, esclarece-se que
as informações deverão se referir especificamente ao período e aos serviços
originalmente atestados, não sendo cabível a juntada de NOVO atestado de

capacidade técnica (relativo a outros serviços e/ou períodos diversos).
Pregoeiro 26/05/2022

15:05:54
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - 2. REGULARIDADE MUNICIPAL:
Verificamos que certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal apresentada
por essa empresa está em situação POSITIVA. Ademais, em consulta aos cadastros

SICAF e CRC/SAEB e não foi possível realizar a possível sanar a pendência
identificada.

Pregoeiro 26/05/2022
15:06:11

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Neste sentido, considerando
que a empresa está enquadrada como Microempresa, solicita-se que a licitante

informe se há possibilidade de regularização do documento no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da declaração de vencedor, conforme previsão constante na cláusula 5.3

da PARTE III do edital e na Lei Complementar nº 123/2006.
Pregoeiro 26/05/2022

15:07:02
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - O campo de convocação será

aberto para que a empresa junte os documentos que achar cabíveis para atendimento
às diligências solicitadas.

Pregoeiro 26/05/2022
15:07:59

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - O prazo será de 02 (duas)
horas.

Sistema 26/05/2022
15:08:14

Senhor fornecedor BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ/CPF:
09.001.104/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

09.001.104/0001-
95

26/05/2022
15:08:29

boa tarde senhora pregoeira

Pregoeiro 26/05/2022
15:10:11

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - A empresa terá 02 (duas)
horas, até às 17:08, conforme item 27.3, PARTE V do edital, para atendimento às

diligências solicitadas.
Sistema 26/05/2022

15:12:13
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA,

CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 26/05/2022

15:19:51
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Prezada licitante, acuso o
recebimento de 01 (um) arquivo encaminhado em sede de diligência, em análise

observamos que não há no documento informação sobre a realização de exames de
DNA Post Mortem. Havendo necessidade de inserção de novo documento a empresa

tem o prazo limite até às 17:08 para solicitar reabertura do campo.
Pregoeiro 26/05/2022

15:21:21
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Estamos aguardando a

informação acerca da certidão municipal que está positiva.
Pregoeiro 26/05/2022

15:25:19
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - A empresa necessita que o

campo de convocação seja reaberto?
09.001.104/0001-

95
26/05/2022
15:25:21

sr pregoeiro solicito reabertura para envio de novo documento.

09.001.104/0001-
95

26/05/2022
15:26:17

sobre a certidão positiva já esta sendo regularizada em cinco dias teremos a nova
certidão.

Sistema 26/05/2022
15:27:05

Senhor fornecedor BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA, CNPJ/CPF:
09.001.104/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 26/05/2022 Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Prezada licitante, peço que, por
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15:31:54 gentileza, encaminhe em sistema a cópia do contrato relativo ao atestado de
capacidade técnica apresentado.

09.001.104/0001-
95

26/05/2022
15:34:04

me dê por favor quinze minutos para eu poder escanear.

Pregoeiro 26/05/2022
15:38:53

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - A licitante tem até às 17 horas
e 08 minutos.

Sistema 26/05/2022
16:55:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA,
CNPJ/CPF: 09.001.104/0001-95, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 26/05/2022
17:00:29

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Prezada licitante, acuso o
recebimento de 02 (dois) arquivos para atendimento da diligência.

Pregoeiro 26/05/2022
17:05:09

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Prezada Licitante, esta
declaração refere-se a qual dos atestados encaminhados antes da sessão pública, em

sistema? Pode, por favor, informar o nome do documento em sistema?
09.001.104/0001-

95
26/05/2022
17:08:05

SRº PREGOEIRO ESSA DECLARAÇÃO E UM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
EMITIDO PELO MINISTÉRIO PUBLICO DE GOIÁS.

09.001.104/0001-
95

26/05/2022
17:09:42

E TAMBÉM O CONTRATO COMPROVANDO OS SERVIÇOS PRESTADOS.

Pregoeiro 26/05/2022
17:11:39

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Entendo, mas a Diligência é
para sanar as dúvidas referentes aos atestados do Tribunal de Justiça do Estado de

Goiás, encaminhados nos documentos de habilitação.
Pregoeiro 26/05/2022

17:12:06
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Este Atestado é um documento

novo?
09.001.104/0001-

95
26/05/2022
17:15:54

SIM SRº PREGOEIRO PRESTAMOS SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA PARA VÁRIOS
ORGÃOS PÚBLICOS MANDAMOS ESSE ATESTADO TAMBÉM PARA SANAR QUALQUER

DUVIDAS REFERENTE AO NOSSO SERVIÇO.
Pregoeiro 26/05/2022

17:18:03
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Conforme item 27.1 da PARTE V
do edital, não é cabível diligência para concessão de novo prazo para apresentação de
documento que não tenha sido enviado no prazo originalmente exigido, situação que

configuraria indevida comprovação posterior de requisito de aceitação de item
ofertado e/ou de condição habilitatória.

Pregoeiro 26/05/2022
17:21:32

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - O Ministério Público do Estado
de Goiás não se confunde com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e só é admitia
diligência relativa ao Tribunal de Justiça de Goiás e, especificamente, aos serviços já
atestados conforme o documento juntado ao processo. Não cabendo diligência para

documento diverso.
09.001.104/0001-

95
26/05/2022
17:22:56

CERTO SRº PREGOEIRO MANDEI O CONTRATO DE SERVIÇOS COM O TJGO

Pregoeiro 26/05/2022
17:23:21

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - No que tange a proposta
apresentada a empresa terá sua proposta aceita, mas diante do exposto, o

documento juntado a nível de diligência não pode ser aceito e a empresa será
inabilitada.

09.001.104/0001-
95

26/05/2022
17:27:10

ENTRAREMOS COM RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO POIS O NOSSO ATESTADO
DEMONSTRA QUE ESTAMOS APTOS A REALIZAR QUALQUER TIPO DE EXAMES DE

DNA.
09.001.104/0001-

95
26/05/2022
17:28:30

SRº PREGOEIRO O SENHOR CONSULTOU A EQUIPE TÉCNICA SOBRE OS ATESTADOS?

Pregoeiro 26/05/2022
17:28:46

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - O Contrato do Tribunal de
Justiça de Goiás, por sua vez, não comprova a prestação de serviços referentes à

coleta de material de vínculo genético para realização de exames de DNA Post
Mortem, mas apenas o Duo e Trio, não atendendo ao 2.7 do termo de referência.

Pregoeiro 26/05/2022
17:30:23

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Assim, os documentos
apresentados, em sede de diligência, não comprovam às exigências de qualificação

técnica solicitadas em edital.
Pregoeiro 26/05/2022

17:34:30
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Prezada licitante, a licitação

será suspensa para continuidade no dia 27/05/2022 às 15 horas em razão da
proximidade do final de expediente.

Pregoeiro 26/05/2022
17:35:29

Prezadas licitantes, em razão da proximidade do final do expediente a licitação será
suspensa para continuidade no dia 26/05/2022 às 15 horas.

Pregoeiro 26/05/2022
17:36:01

Boa noite!

Pregoeiro 27/05/2022
15:03:18

Prezadas licitantes, boa tarde

Pregoeiro 27/05/2022
15:07:15

Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Esta pregoeira realizou
diligência junto ao Órgão emissor do atestado objeto da diligência (TJGO), na pessoa
que subscreveu o atestado, Sra. Maria Madalena, a qual confirmou que a contratação
com essa empresa Biocroma NÃO contempla a execução de serviços de exames de

DNA post mortem, tal qual exigido no item 2.7, opção A, do TR - ANEXO II ao edital.
Pregoeiro 27/05/2022

15:09:18
Para BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - Por tal razão, essa empresa

será inabilitada do certame, nos termos do item 3 da PARTE III c/c item 33 da PARTE
V do edital.

Pregoeiro 27/05/2022 Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Em obediência ao item 15 da PARTE V do edital,
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15:10:44 gostaria de saber se a empresa tem interesse em NEGOCIAR o valor ofertado durante
a disputa de lances, em sistema, para o Lote? A empresa terá 5 minutos para

responder à convocação (até às 15h15).
29.932.402/0001-

06
27/05/2022
15:12:34

Sra. pregoeira, já estamos no valor minimo irei apenas ajustar os valores em cada
item.

Pregoeiro 27/05/2022
15:13:20

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Compreendo.

Sistema 27/05/2022
15:13:24

Senhor fornecedor PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF: 29.932.402/0001-06,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 27/05/2022
15:13:41

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Informo que darei início à convocação para
apresentação da proposta ajustada e dos documentos correlatos, conforme exigência

do item 5 da PARTE II do edital.
Pregoeiro 27/05/2022

15:14:24
Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - A empresa terá 02 (duas) horas (até às 17:14h)
para envio da proposta ajustada para o lote, das declarações (caso ainda não tenha

enviado em sistema), e da procuração (se não se tratar de representante sócio).
Pregoeiro 27/05/2022

15:15:13
Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Observo que o prazo concedido é improrrogável,

conforme edital.
Sistema 27/05/2022

15:18:33
Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF:

29.932.402/0001-06, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 27/05/2022

15:36:04
Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Prezada Licitante, acuso o recebimento de 01
(um) arquivo anexo. Como ainda resta tempo disponível, peço que verifique os

documentos encaminhados, para confirmar o envio de todos aqueles exigidos na
PARTE II, relativamente a essa empresa.

29.932.402/0001-
06

27/05/2022
15:37:43

Sra. pregoeira enviei um arquivo zipado com a proposta final, declaração de
autenticidade e a declaração de resolução, pode confirmar, por favor.

Pregoeiro 27/05/2022
15:44:58

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Após conferência, acuso recebimento dos 3
arquivos indicados e informo que estaremos procedendo à análise destes, e da

documentação de habilitação inserida previamente em sistema
29.932.402/0001-

06
27/05/2022
15:46:18

ok, obrigada.

Pregoeiro 27/05/2022
15:54:28

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Previsão inicial de divulgação da análise preliminar
ao final do prazo de convocação dado a essa empresa.

Pregoeiro 27/05/2022
17:18:56

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Prezada licitante, em análise preliminar da
documentação enviada, observou-se que não consta, nos atestados apresentados, a

seguinte informação exigida no item 2.7, alínea A, do Termo de Referência:
Pregoeiro 27/05/2022

17:19:04
Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - b) PRAZOS: A realização dos exames deverá ser

em até 30 (tinta) dias após o contato pela Contratante.
Pregoeiro 27/05/2022

17:23:03
Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Neste sentido, questiona-se essa empresa sobre a

viabilidade de, em sede de diligência (item 27 da PARTE V do edital), juntar
documentação(ões) complementar(es), emitida(s) por alguma(s) das pessoas
jurídicas emissoras dos atestados apresentados, documentação(ões) estas que

deverão contemplar a referida informação exigida em edital.
29.932.402/0001-

06
27/05/2022
17:25:17

Sra. pregoeira, posso enviar documento complementar.

Pregoeiro 27/05/2022
17:27:19

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Agradeço pela pronta resposta

Pregoeiro 27/05/2022
17:29:26

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Contudo, considerando o avançado do horário, o
qual impossibilita a abertura de prazo para diligência na presente data, procederei a

suspensão da sessão pública, com retorno na segunda-feira, dia 30/05/2022, às
09:30, oportunidade em que farei a concessão de prazo para que essa empresa junte

a documentação complementar em questão.
Pregoeiro 27/05/2022

17:30:14
Agradeço a todos pela participação e até segunda-feira.

Pregoeiro 30/05/2022
09:35:24

Prezadas licitantes, bom dia!

Pregoeiro 30/05/2022
09:35:38

vamos dar continuidade a licitação

Pregoeiro 30/05/2022
09:36:55

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Conforme esclarecido na sexta-feira, procederei a
convocação dessa empresa para a juntada da documentação complementar solicitada.

Pregoeiro 30/05/2022
09:37:33

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Assim, convoca-se essa empresa para, em sede
de diligência (item 27 da PARTE V do edital), juntar documentação(ões)

complementar(es), emitida(s) por alguma(s) das pessoas jurídicas emissoras dos
atestados apresentados, documentação(ões) estas que deverão contemplar a referida

informação exigida em edital.
Pregoeiro 30/05/2022

09:38:50
Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Reforça-se que, em respeito ao decreto nº

10.024/2019, somente serão admitidos documentos complementares relativos a
atestados já apresentados antes da abertura da sessão pública, não se admitindo a
juntada de atestado relativo a outra pessoa jurídica, outros serviços e/ou período

atestado
29.932.402/0001-

06
30/05/2022
09:39:14

bom dia Sra. pregoeira, estarei enviando os documentos complementares
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Pregoeiro 30/05/2022
09:39:57

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - A empresa terá 02 (duas) horas, até às 11:40,
conforme item 27.3, PARTE V do edital, para atendimento à diligência solicitada.

Sistema 30/05/2022
09:40:34

Senhor fornecedor PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF: 29.932.402/0001-06,
solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 30/05/2022
11:19:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERITOSLAB FORENSE LTDA, CNPJ/CPF:
29.932.402/0001-06, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 30/05/2022
11:33:29

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Prezada licitante, acuso recebimento de arquivo
em anexo

Pregoeiro 30/05/2022
11:34:31

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Neste sentido, considerando a multiplicidade de
documentos enviados, solicito os bons préstimos de realizar o devido esclarecimento

sobre o atendimento ao quanto solicitado em sede de diligência
29.932.402/0001-

06
30/05/2022
11:40:20

Sra. pregoeira, enviamos comprovações referente aos atestados e documento do
Laboratório Silveira que comprova o item 2.7

Pregoeiro 30/05/2022
11:45:59

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Compreendo. Considerando a necessidade de
análise sobre os documentos enviados, inclusive o envio para manifestação da área

técnica solicitante, procederei a suspensão da sessão, com retorno previsto para
15:30 de hoje, dia 30/05/2022.

Pregoeiro 30/05/2022
15:34:51

Prezados, pedimos desculpas, mas informamos que retomaremos a licitação às 16
horas, por motivo de força maior.

Pregoeiro 30/05/2022
15:59:45

Prezados, vamos retomar o certame

Pregoeiro 30/05/2022
16:01:37

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Considerando a aprovação da proposta de preços
apresentada por essa empresa, procederei à aceitação em sistema.

Pregoeiro 30/05/2022
16:11:07

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Após análise da documentação de habilitação
apresentada, informa-se que:

Pregoeiro 30/05/2022
16:27:15

Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - a) A área técnica analisou a documentação
ofertada à título de qualificação técnica, tendo informado a integral aceitação da

mesma, após o envio da documentação complementar solicitada
Pregoeiro 30/05/2022

16:29:23
Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - b) Verificou-se a integral apresentação, da
documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e de

qualificação econômico-financeira.
Pregoeiro 30/05/2022

16:29:54
Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - c) não se verificou impedimentos de licitar nos

cadastros informados nos subitens do item 5.2 da PARTE I do edital
Pregoeiro 30/05/2022

16:30:04
Para PERITOSLAB FORENSE LTDA - Por todo o exposto, procederei à habilitação dessa

empresa, a qual será declarada vencedora do certame
Sistema 30/05/2022

16:38:46
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 30/05/2022

16:38:58
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/05/2022 às

16:59:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 18/05/2022
10:35:00

Abertura da sessão
pública

26/05/2022
08:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

26/05/2022
08:40:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

26/05/2022
08:59:42 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

26/05/2022
11:13:05

Previsão de reabertura: 26/05/2022 15:00:00; Documentos serão encaminhados para
análise da área técnica.

Reativação 26/05/2022
15:00:08

Suspensão
administrativa

26/05/2022
17:37:07

Previsão de reabertura: 27/05/2022 15:00:00; em razão da proximidade do final do
expediente a licitação será suspensa

Alteração equipe 27/05/2022
13:35:18

Pregoeiro Anterior: 67273823520-MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO . Pregoeiro
Atual: 02879154502-FERNANDA DA COSTA PERES . Justificativa: Incompatibilidade de
agenda da pregoeira anteriormente designada

Reativação 27/05/2022
15:00:57

Suspensão
administrativa

27/05/2022
17:32:39

Previsão de reabertura: 30/05/2022 09:30:00; Considerando a proximidade do
encerramento do expediente administrativo, a sessão pública será suspensa, com retorno
no próximo dia útil, segunda-feira 30/05/2022.

Reativação 30/05/2022
09:34:16
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Suspensão
administrativa

30/05/2022
11:50:20

Previsão de reabertura: 30/05/2022 15:30:00; Documentação complementar submetida à
análise técnica

Reativação 30/05/2022
15:34:01

Abertura do prazo 30/05/2022
16:38:46 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

30/05/2022
16:38:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/05/2022 às 16:59:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:00 horas do dia 30
de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FERNANDA DA COSTA PERES 
Pregoeiro Oficial

MONICA FABIANE DA SILVA SOBRINHO
Equipe de Apoio

CHRISTIAN HEBERTH SILVA BORGES
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

 
Pregão Eletrônico   Nº 00018/2022 

 
RESULTADO POR FORNECEDOR

29.932.402/0001-06 - PERITOSLAB FORENSE LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

Grupo 1 - - R$ 198.260,0000 - R$ 127.153,9100
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 127.153,9100
 
 

Valor Global da Ata: R$ 127.153,9100
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Propostas

 UASG: 926302 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA 
Pregão nº: 182022 
Modo de Disputa: Aberto

 

 Menu  Voltar

 

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.
Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e
concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação definidos no edital.

Grupo 1 Critério de Valor: R$ 198.260,0000

Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Intervalo mínimo entre lances: - 
 

Fornecedor
Proposta 

(R$)
Melhor

Lance (R$)
Data 

Melhor
Lance

Valor (R$)
Negociado

Situação
da

Proposta

Anexo Declaração

09.001.104/0001-

95 - 
BIOCROMA
CLINICA DE
EXAMES DE DNA
LTDA

198.260,0000 109.247,0000 26/05/2022
08:57:39:430 - Inabilitado Consultar SIM  

Porte da Empresa: ME/EPP    Declaração ME/EPP: SIM 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração

independente de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM

      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Motivo da Recusa: Empresa descumpriu regramento de qualificação técnica prevista no item 2.7 do TR, conforme
detalhamento em chat.

Consultar Itens do Grupo
29.932.402/0001-

06 - 
PERITOSLAB
FORENSE LTDA

198.260,0000 127.158,4200 26/05/2022
08:55:34:510 127.153,9100 Adjudicado Consultar SIM  

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração

independente de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM

      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Consultar Itens do Grupo
65.870.297/0001-

91 - 
GENOMIC-
ENGENHARIA
MOLECULAR LTDA

198.260,0000 135.300,0000 26/05/2022
08:57:12:183 - Consultar SIM  

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração

independente de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM

      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Consultar Itens do Grupo
42.771.949/0001-

35 -  CENTRO
DE IMAGEM

198.260,0000 198.260,0000 26/05/2022
08:30:00:270

- Consultar SIM  
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DIAGNOSTICOS
S/A.

Porte da Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)    Declaração ME/EPP: NÃO 

Declaração de Inexistência de fato superveniente: SIM       Declaração de Menor: SIM       Declaração

independente de proposta: SIM 

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM       Declaração de Acessibilidade: SIM

      Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM

Consultar Itens do Grupo

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique aqui.

 Menu  Voltar
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DECLARAÇÕES

 
UASG 926302 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
Pregão Eletrônico Nº 182022

CNPJ/CPF  Razão Social/Nome Porte da Empresa
09.001.104/0001-95  BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA ME/EPP
Data Declarações: 25/05/2022 15:46  Declaração MEE/EPP: SIM  Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM  Declaração de Menor: SIM  Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
65.870.297/0001-91  GENOMIC-ENGENHARIA MOLECULAR LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 25/05/2022 16:13  Declaração MEE/EPP: NÃO  Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM  Declaração de Menor: SIM  Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
29.932.402/0001-06  PERITOSLAB FORENSE LTDA Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 25/05/2022 16:21  Declaração MEE/EPP: NÃO  Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM  Declaração de Menor: SIM  Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 
42.771.949/0001-35  CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S/A. Demais (Diferente de ME/EPP)
Data Declarações: 26/05/2022 08:25  Declaração MEE/EPP: NÃO  Declaração de Ciência Edital: SIM
Declaração Fato Superveniente: SIM  Declaração de Menor: SIM  Declaração Independente de Proposta: SIM
Declaração de Acessibilidade: SIM Declaração de Cota de Aprendizagem: SIM
Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: SIM

 

 
Fechar
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Pregão Eletrônico

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

 
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00018/2022 
 

Às 17:02 horas do dia 30 de maio de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00018/2022, referente ao
Processo nº 0014006/2021-62, o pregoeiro, Sr(a) FERNANDA DA COSTA PERES, ADJUDICA aos licitantes vencedores
os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 198.260,0000
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PERITOSLAB FORENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 127.158,4200 , com valor negociado a
R$ 127.153,9100 .

Itens do grupo:

 1 - Exame DNA

 2 - Exame DNA

 3 - Exame DNA

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Exame DNA
Descrição Complementar: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo
genético de parentesco “in vivo”, TIPO DUO, conforme especificações constantes no edital e em todos os seus
anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 27 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.100,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PERITOSLAB FORENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 4.993,0000 , com valor negociado a
R$ 4.992,8400 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 30/05/2022
17:01:51

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE LTDA,
CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 4.993,0000, Valor Negociado : R$
4.992,8400

Adjudicado 30/05/2022
17:01:59

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE LTDA,
CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 4.993,0000, Valor Negociado : R$
4.992,8400

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Exame DNA
Descrição Complementar: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo
genético de parentesco “in vivo”, TIPO TRIO, conforme edital e anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 541 Unidade de fornecimento: UNIDADE
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Valor Máximo Aceitável: R$ 140.660,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PERITOSLAB FORENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 97.665,4200 , com valor negociado a
R$ 97.661,3200 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 30/05/2022
17:01:53

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE LTDA,
CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 97.665,4200, Valor Negociado : R$
97.661,3200

Adjudicado 30/05/2022
17:02:03

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE LTDA,
CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 97.665,4200, Valor Negociado : R$
97.661,3200

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Exame DNA
Descrição Complementar: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA “post-mortem” para investigação
de vínculo genético de parentesco, TIPO POST MORTEM, conforme edital e todos os seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 55 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 49.500,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: PERITOSLAB FORENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 24.500,0000 , com valor negociado a
R$ 24.499,7500 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 30/05/2022
17:01:56

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE LTDA,
CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 24.500,0000, Valor Negociado : R$
24.499,7500

Adjudicado 30/05/2022
17:02:06

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE LTDA,
CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 24.500,0000, Valor Negociado : R$
24.499,7500

Fim do documento
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PARECER

Trata-se do resultado da licitação na modalidade Pregão, realizada em sua forma eletrônica, do tipo menor preço, com apuração pelo menor valor global, cujo
objeto é a prestação de serviços especializados de análise por DNA para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”, atendendo
às demandas do Projeto Paternidade Responsável deste Ministério Público do Estado da Bahia, conforme solicitação do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça Cíveis e Fundações - CAOCIFE

 

O valor referencial global máximo estabelecido pela Administração foi de R$ 198.260,00 (cento e noventa e oito mil duzentos e sessenta reais).

 

Em se tratando de contratação que envolve recursos federais oriundos de transferência voluntária (convênio), aplicaram-se ao certame a Lei Federal nº
8.666/1993, a Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 10.024/2019, a Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente, as normas da Lei Estadual
nº 9.433/2005, com suas alterações, bem como a legislação específica.

 

A abertura da licitação em epígrafe, marcada para 26/05/2022, foi divulgada em 16/05/2022, nos seguintes meios de publicidade: Site do MPBA (portal
eletrônico da Instituição), Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br/), Diário Oficial da União e Diário da Justiça Eletrônico do
Poder Judiciário da Bahia.

 

Em conformidade com os avisos publicados, a Pregoeira abriu a Sessão Pública em 26/05/2022, oportunidade em que foram divulgados os valores e as
descrições detalhadas consignados nas propostas cadastradas em sistema.

 

Na fase de abertura de propostas, a Pregoeira procedeu à análise preliminar dos formulários eletrônicos de propostas cadastrados em sistema (quatro ofertas),
relativamente ao atendimento aos requisitos mínimos exigidos no edital.

 

Constatando-se que todas as propostas apresentadas estavam aptas a serem levadas à fase de disputa, abriu-se, em seguida, a fase de disputa de lances em modo
aberto, para classificação das licitantes em ordem crescente de lances ofertados. O resultado da disputa segue sintetizado no documento SEI nº 0373376.

 

Finalizada a fase de lances, a pregoeira iniciou a fase de aceitação de proposta, seguindo a ordem de classificação, tendo ocorrido:

 

a) A inabilitação da empresa BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA.- CNPJ nº 09.001.104/0001-95 , conforme fundamentos
detalhados nos documentos SEI nº 0371985;

 

b) A aceitação da proposta da empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA. -  CNPJ nº 29.932.402/0001-06, em razão da manifestação técnica de
nº 0372612, com posterior aprovação técnica da documentação de qualificação técnica apresentada, conforme manifestações 0372612 e 0372921.

Considerando a aprovação técnica da proposta ajustada, dos documentos que lhe são correlatos e da documentação relativa à qualificação técnica, foi
procedida a análise das demais documentações de habilitação apresentadas, tendo sido verificado o cumprimento dos requisitos de regularidades
fiscal e trabalhista, habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira.

Ademais, foi observada a adequada juntada pela licitante de declarações de autenticidade e de adequação à Resolução nº 37/2009 do CNMP, além de
realizada diligência de consulta aos cadastros CRC e SICAF e aos bancos oficiais de consulta de fornecedores inidôneos (TCU, CNJ, CEIS e CNEP
– licitante e sócios), nos quais não se verificou irregularidade que impedisse a continuidade da participação da licitante no certame sob comento (SEI
nº 0366770).

 

Deste modo, considerando a aprovação integral da documentação apresentada pela empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA. -  CNPJ nº 29.932.402/0001-06,
bem assim que os valores unitários e totais ofertados se encontravam dentro dos referenciais máximos estimados pela Administração, a pregoeira julgou
habilitada a empresa PERITOSLAB FORENSE LTDA. Por conseguinte, declarou-a vencedora do certame, com o valor global de R$ 127.153,91 (cento
e vinte e sete mil cento e cinquenta e três reais e noventa e um centavos).
 

Aguardado o decurso do prazo para registro de intenção de recurso, as licitantes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido. Por conseguinte, o objeto da
licitação foi adjudicado à licitante PERITOSLAB FORENSE LTDA e a sessão pública foi encerrada, conforme documentos SEI nº 0373376 e 0373382.

 

Nada mais havendo a informar, submeto os autos à análise do assessoramento técnico-jurídico, para que, em sequência, faça-os conclusos à Autoridade
Competente designada, o Superintendente de Gestão Administrativa, a fim de que profira a decisão final sobre o certame, sugerindo-se, salvo melhor juízo, a
homologação do resultado da licitação.

 

Salvador, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em 30/05/2022, às 18:29, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.
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PARECER

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Paula Simoes Silva em 30/05/2022, às 21:25, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

PROCEDIMENTO SEI Nº: 19.09.02361.0014006/2021-62 

INTERESSADO: CAOCIFE 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. 

EMENTA: LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 18/2022. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE POR DNA. CONVÊNIO FEDERAL Nº 
902186/2020. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO. 
PROCEDIMENTO REGULAR. LEI Nº 8.666/1993. LEI Nº 10.520/2002. ART. 121, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 9.433/2005 E ART. 34, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO ESTADUAL Nº 19.896/2020.  

PARECER Nº. 392/2022 

Foi procedida licitação, na modalidade PREGÃO, forma eletrônica, visando à contratação de serviços especializados de análise 
por DNA, para investigação de vínculo genético de parentesco “in vivo” e “post-mortem”, atendendo à demanda do Projeto Paternidade 
Responsável deste Ministério Público. 

Após a inabilitação da empresa BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA., pelas razões constantes nos autos, o Pregoeiro 

considerou aceitável a oferta da licitante PERITOSLAB FORENSE LTDA., com valor total negociado de R$ 127.153,91 (cento e vinte e sete mil 
cento e cinquenta e três reais e noventa e um centavos). 

Ato contínuo, os documentos de habilitação da licitante melhor classificada foram devidamente analisados e aprovados pelo 

Pregoeiro, com apoio técnico do CAOCIFE.  

Não tendo havido intenção de recurso, em cumprimento ao quanto estabelecido no art. 38 da Lei nº 8.666/1993, às disposições da 

Lei nº 10.520/2022, bem como, subsidiariamente, ao art. 121, caput, da Lei Estadual nº 9.433/2005, e ao art. 34, parágrafo único, do Decreto 

Estadual nº 19.896/2020, o Pregoeiro adjudicou o objeto à licitante vencedora. 

Assim, tendo sido observada a legislação específica e estando regular o processo, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina pela 
homologação da licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Salvador, 30 de maio de 2022. 

Belª. Maria Paula Simões Silva 
Assessora/SGA 
Matrícula 355.047 

Bel. Gláucio Matos Santos de Cerqueira 
Assistente de Gestão II 

Apoio Processual ATJ/SGA 
Matrícula 352.748 
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Documento assinado eletronicamente por Glaucio Matos Santos Cerqueira em 30/05/2022, às 22:47, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de
Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0373421 e o código CRC 1247BC77.
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DESPACHO

                                   Acolho manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica pelos fundamentos expostos no Parecer nº 392/2022  e decido pela homologação da
licitação, na modalidade de Pregão Eletrônico para contratação de serviços especializados de análise por DNA, para investigação de vínculo genético de
parentesco “in vivo” e “post-mortem”, atendendo à demanda do Projeto Paternidade Responsável deste Ministério Público.

                                      Encaminhe-se o presente expediente à DCCL/Coordenação de Licitações   para ciência e adoção de providências julgadas necessárias. 

 

                                                                                                Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

 

Documento assinado eletronicamente por Frederico Welington Silveira Soares em 31/05/2022, às 14:29, conforme Ato Normativo n° 047, de 15
de Dezembro de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0373510 e o código CRC E5BF8298.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Bahia

 
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00018/2022
 

Às 14:54 horas do dia 31 de maio de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. FREDERICO WELINGTON SILVEIRA SOARES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
0014006/2021-62, Pregão nº 00018/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 198.260,0000
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PERITOSLAB FORENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 127.158,4200 , com valor negociado a R$
127.153,9100 .
 
Itens do grupo:

 1 - Exame DNA

 2 - Exame DNA

 3 - Exame DNA

 
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Exame DNA
Descrição Complementar: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo genético
de parentesco “in vivo”, TIPO DUO, conforme especificações constantes no edital e em todos os seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 27 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.100,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PERITOSLAB FORENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 4.993,0000 , com valor negociado a R$
4.992,8400 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/05/2022
17:01:51 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 4.993,0000, Valor

Negociado : R$ 4.992,8400

Adjudicado 30/05/2022
17:01:59 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 4.993,0000, Valor

Negociado : R$ 4.992,8400

Homologado 31/05/2022
14:54:18

FREDERICO
WELINGTON

SILVEIRA SOARES

 
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Exame DNA
Descrição Complementar: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA para investigação de vínculo genético
de parentesco “in vivo”, TIPO TRIO, conforme edital e anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 541 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 140.660,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
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Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PERITOSLAB FORENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 97.665,4200 , com valor negociado a R$
97.661,3200 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/05/2022
17:01:53 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 97.665,4200,

Valor Negociado : R$ 97.661,3200

Adjudicado 30/05/2022
17:02:03 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 97.665,4200,

Valor Negociado : R$ 97.661,3200

Homologado 31/05/2022
14:54:21

FREDERICO
WELINGTON

SILVEIRA SOARES

 
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Exame DNA
Descrição Complementar: Exame DNA - Serviço especializado de exame de DNA “post-mortem” para investigação de
vínculo genético de parentesco, TIPO POST MORTEM, conforme edital e todos os seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 55 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 49.500,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 3,00 %
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: PERITOSLAB FORENSE LTDA , pelo melhor lance de R$ 24.500,0000 , com valor negociado a R$
24.499,7500 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/05/2022
17:01:56 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 24.500,0000,

Valor Negociado : R$ 24.499,7500

Adjudicado 30/05/2022
17:02:06 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:PERITOSLAB FORENSE
LTDA, CNPJ/CPF:29.932.402/0001-06, Melhor lance : R$ 24.500,0000,

Valor Negociado : R$ 24.499,7500

Homologado 31/05/2022
14:54:25

FREDERICO
WELINGTON

SILVEIRA SOARES

 
Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 

Voltar
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PORTARIA Nº 177/2022

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribui-
ções e, considerando o expediente nº 19.09.00925.0011301/2022-62, RESOLVE designar os servidores Maxwell Rocha Vaz, matrí-
cula nº 352.192, e Marília de Araújo Ferreira, matrícula nº 352.386, para exercerem as atribuições de fi scal e suplente, respectivamen-
te, do contrato nº 056/2022 - SGA, relativo ao fornecimento de água mineral para a Promotoria de Justiça Regional de Barreiras/BA.

Superintendência de Gestão Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, 31 de maio de 2022.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestão Administrativa

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO   
PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02361.0014006/2021-62. OBJETO: Contratação 
de empresa para prestação de serviços especializados de análise por DNA para investigação de vínculo genético de parentesco 
“in vivo” e “post-mortem”, atendendo às demandas do Projeto Paternidade Responsável deste Ministério Público do Estado da 
Bahia, conforme edital e seus anexos. AVISO: Licitação homologada em sistema pela autoridade competente, o Superintendente 
de Gestão Administrativa, no dia 31/05/2022, com base no Parecer nº 392/2022, da Assessoria Técnico-Jurídica. EMPRESA 
VENCEDORA: PERITOSLAB FORENSE LTDA. - CNPJ nº 29.932.402/0001-06.  Termo de homologação disponível no sistema 
Comprasnet, através do site https://www.gov.br/compras/pt-br.

RESUMO DO SEXTO ADITIVO A CONTRATO DE PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS – Nº 101/20218- SGA. Processo: 
19.09.00854.0010802/2022-22. Partes: Ministério Público do Estado da Bahia e Empresa Green4t Soluções TI Ltda, CNPJ Nº 
03.698.620/0001-34. Objeto contratual: prestação de serviços de manutenção programada preventiva, manutenção preditiva e 
corretiva em todo o ambiente de Data Center do Ministério Público do E stado da Bahia. Objeto Aditivo: Prorrogar o prazo de 
vigência do contrato originariamente celebrado entre as partes por mais 12 (doze) meses, a contar de 16 de julho de 2022 até 15 
de julho de 2023. Dotação orçamentária: Código Unidade Orçamentária/Gestora 40.101/0021 - Destinação de Recurso (Fonte) 
100 - Ação (P/A/OE) 2002 - Natureza de Despesa 33.90.40.

AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2022 – UASG 926302 – PROCESSO nº 19.09.02677.0007217/2021-80. OBJETO: Prestação 
de serviços continuados de controle e gerenciamento da manutenção dos veículos da frota do Ministério Público do Estado 
da Bahia, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado, incluindo o serviço de administração 
das despesas com o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais, produtos e serviços de toda ordem, referen-
tes à manutenção preventiva e corretiva, que será executada por uma Rede Credenciada de ofi cinas, centros automotivos e 
concessionárias, visando atender às necessidades do Ministério Público do Estado da Bahia, conforme edital e seus anexos. 
CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS: a partir de 01/06/2022 às 08:00 horas (Horário de Brasília - DF); ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: 13/06/2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília - DF) no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Obs.: O Edital 
e seus Anexos, poderão ser adquiridos nos sites: https://www.mpba.mp.br/licitacoes e www.comprasgovernamentais.gov.br. In-
formações: licitacao@mpba.mp.br.

PROCURADORIAS E PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

PROCURADORIAS DE JUSTIÇA   

MOVIMENTO PROCESSUAL DA 2ª INSTÂNCIA
FEVEREIRO/2022

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MÊS

ANTERIOR
DISTRIBUÍDOS DEVOLVIDOS PENDENTES

Atribuição Originária 0 151 151 ---

Crimes Atribuídos a Prefeitos 0 16 16 ---

COORDENADORIA ESPECIALI-
ZADA EM RECURSOS - COER

MÊS
ANTERIOR

DISTRIBUÍDOS DEVOLVIDOS PENDENTES

NARJCível 0 220 220 ---

NARJCrime 0 1800 1800 ---

PROCURADORES DE JUSTIÇA CÍVEL
MÊS

ANTERIOR

DISTRIBUÍDOS
DEVOLVIDOS PENDENTESPRONUN-

CIAMENTO
CIÊNCIA

Achiles de Jesus Siquara Filho 0 17 15 32 ---

Adivaldo Guimarães Cidade 0 66 22 88 ---

Aurisvaldo Melo Sampaio 0 0 0 Procurador Corregedor

Cleonice de Souza Lima 0 0 0 Corregedora-Geral

Elna Leite Ávila Rosa 0 64 24 88 ---
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DESPACHO

Considerando a finalização e homologação da licitação, encaminha-se o expediente à Coordenação de Elaboração e Acompanhamento de Contratos e
Convênios, para a futura assinatura do instrumento contratual.

 

Neste sentido, sinaliza-se a informação oriunda da CGE de que somente poderá haver a assinatura do contrato após o aceite da licitação pelo órgão Concedente.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Costa Peres em 02/06/2022, às 14:05, conforme Ato Normativo n° 047, de 15 de Dezembro
de 2020 - Ministério Público do Estado da Bahia.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sistemas.mpba.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0376841 e o código CRC 01986BB1.
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