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Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

Razão Social: MASTER MEDIC COM ATAC DE MAT HIGIEN E HOSPIT EIRELI 

CNPJ: 07.381.075/0001-09 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 066.241.662 / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10030019 

ENDEREÇO: AVENIDA SANTO AMARO DE IPITANGA, 1372, GP 13 – VIDA NOVA 

CIDADE/ESTADO: LAURO DE FREITAS/BA  - CEP: 42.717-000 

Pessoa para contato: LILIAN DE SOUSA - E-mail: coordenacao@mastermedic.net.br  

Telefone/fax (com DDD): (71) 3026-9750 

BANCO:  CEF, AG 1236, OP 003, C/C 4621-4 

Data e Hora de Abertura: 13/10/2021 – 09:30HS (HORÁRIO DE BRASILIA) 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA. 

VALIDADE DA PROPOSTA – CONFORME EDITAL 

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL 

LOCAL DE ENTREGA - CONFORME EDITAL 

DEMAIS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO - CONFORME EDITAL 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS   

LOTE DESCRIÇÃO/MARCA QTDE. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

06 PAPEL HIGIENICO 

INTERCALADO FOLHA DUPLA 

FORMATO 10X19 CM, 02 

DOBRAS PACOTE COM 250 

FOLHAS CADA 

MARCA: INDAIAL 

500 PACOTES 

COM 

250FLS/CADA 

 

UNIDADE DE 

MEDIDA PARA 

FORNECIMENTO: 

 

PACOTES COM 

250 FOLHAS 

 

 R$ 3,53 R$ 1.765,00 

VALOR TOTAL DO LOTE – HUM MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS. R$ 1.765,00 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, que no valor da proposta estão contempladas todas e quaisquer despesas necessárias 
ao fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos 
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sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, transporte de qualquer 
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, 
administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações. 

 

MASTER MEDIC COM ATAC DE MAT HIGIEN E HOSPIT EIRELI  

CNPJ: 07.381.075/0001-09 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comercial1@mastermedic.net.br


 

Avenida Santo Amaro de Ipitanga, 1372, Galpão 13 -  Vida Nova -  Lauro de Freitas/BA 

CEP: 42.717-000   ----  CNPJ: 07.381.075/0001-09  - E-mail: comercial1@mastermedic.net.br  

 

Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA E DE 

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

 

Eu, LÍLIAN DE SOUSA MARQUES SANTOS, Brasileira, Casada, Analista de Licitações, portadora do RG 

1117675718 e CPF nº 838.904.245-20, como representante devidamente constituída da empresa MASTER MEDIC 

COM ATAC DE MAT HIGIEN E HOSPIT EIRELI, CNPJ: 07.381.075/0001-09, sediada na Avenida Santo Amaro de 

Ipitanga, 1372, gp 13 -  Vida Nova – Lauro de Freitas/BA – CEP: 42.717-000, doravante denominado Licitante para fins 

de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo 

da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 

ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da 

adjudicação do objeto; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das 

propostas; e 

(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de 

participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam: 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do 

fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a 

empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 

do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 

ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, 

assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou 

legal. 

§ 1o- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação 

ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou 

gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

§ 2o- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do 

contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo. 

§ 3o- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, 

pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento 

de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 
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Art. 125 - 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. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria 

técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito 

da Administração Pública. 
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Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 

9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

 

 

( x ) nem menor de 16 anos. 

 

(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
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Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO  

 

Em cumprimento do art. 120, II e art. 121, VIII da Lei estadual nº 9.433/05, e em face do 

quanto disposto no art. 184, inc. V, e no art. 195 do mesmo diploma estadual, declaramos: 

 

(  x  ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. 

 

Declaro, ainda, a veracidade dos documentos por mim apresentados, sob as penas da lei. 
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Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

 

 

DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL 

(LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) 

 

 

Em cumprimento à cláusula XII-2.1.1 da SEÇÃO A – PREÂMBULO do instrumento convocatório 

acima identificado, declaramos, para os efeitos da Lei Complementar nº 123/06: 

 

 

( x ) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal. 
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Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) 

 

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos: 

 

(  x  ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, 

na condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º 

do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 
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Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 

 

MASTER MEDIC COM ATAC DE MAT HIGIEN E HOSPIT EIRELI, CNPJ: 07.381.075/0001-

09, sediada na Avenida Santo Amaro de Ipitanga, 1372, gp 13 -  Vida Nova – Lauro de 

Freitas/BA – CEP: 42.717-000, DECLARA, sob as penas impostas por Lei, que até a presente 

data não existem FATOS IMPEDITIVOS para sua habilitação no presente processo licitatório, 

conforme exige a Lei nº 8.666/93, art.32, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 
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Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

 

 

PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

 

 

(   X   ) DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE 

 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da 

parte final do inciso IV do art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas 

as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
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Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

 

 

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO DE LICITAR E/OU CONTRATAR 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, que a empresa MASTER MEDIC COM ATAC DE MAT 

HIGIEN E HOSPIT EIRELI, CNPJ: 07.381.075/0001-09, sediada na Avenida Santo Amaro 

de Ipitanga, 1372, gp 13 -  Vida Nova – Lauro de Freitas/BA – CEP: 42.717-000, não está 

impedida de licitar ou contratar com 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 as fundações por ele instituídas ou mantidas 

(art. 185, III, da Lei Estadual nº 9.433/05) 
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Lauro de Freitas, 14/10/2021. 

 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico 021/2021 -  ID BB 898829 

Órgão Solicitante: TCE/BA 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inc. IV do 

art. 101 da Lei Estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas as  informações  e  das  condições para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:  

Para fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, 

declaramos:  

(     ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

(  x ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e 

que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

(     ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de empresa de 

pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar 123/06. 

No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos: 

( x ) Para os efeitos do inc. II do art. 120 da Lei Estadual 9.433/05, em face d disposto no inc. V do art.184, do mesmo 

diploma legal, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de 

serem aplicadas a teor do art. 186, do mesmo diploma. 

(   ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa 

regularidade fiscal, cuja a regularização procedemos no prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 

cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência  do  direito  à  

contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  na  Lei  Estadual  nº  9.433/05, especialmente da definida no art. 

192, inc. I. 
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