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Atas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022.
PROCESSO Nº 03670/2021.
VALIDADE: 12 (doze) meses
“Onde se lê Secretaria Municipal de Administração –Ailton Flôrencio dos Santos ”
“Leia-se Secretaria Municipal de Educação – Vânia Maria Galvão de Carvalho”

Aos 07 dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois , o MUNICÍPIO DE LAURO
DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40,
com sede na Praça João Tiago dos Santos – Nº 25 – Centro - Lauro de Freitas/ Bahia,
representado por sua Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da
competência que lhe foi atribuída nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto
Municipal Nº 2.413/06, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com
o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s)
relacionada(s) no item 4, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), POR ITEM,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas
nas cláusulas que se seguem.

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
FRALDAS DESCARTÁVEIS. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA
DISCRIMINATIVA

NESTE

EDITAL.

REQUISITADO

PELA

SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico
Nº 015/2021, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.
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3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de
Administração, que exercerá suas atribuições.

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de
classificação obtida no Certame licitatório:
EMPRESA REGISTRADA: VISION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
CNPJ: 07.307.210/0001-76
ENDEREÇO: R JOSE VERSOLATO nº 101, BLOCO A ANDAR 12 SALA 121 – CENTRO SAO BERNARDO DO CAMPO – CEP
09.750-730
OBJETO

VALOR REGISTRADO

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE

R$ 300.172,40

FRALDAS DESCARTAVÉIS.

Item

Descriminação

Unid.

Quant.

Valor
Unitário

LOTE 2 Fralda descartável Infantil Tamanho M - Tripla Proteção descartáveis com formato Unid.
33.000
0,52
anatômico forro ultra macio, antialérgica camada de gel com alta absorção, fitas
adesivas multiajustáveis. Celulose, polímero super absorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos adesivos, aloe vera, vitamina e componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato com a pele. Elaboradas a partir de material
hidrofócico, resistente à passagem de água até 12kPa, conforme norma ABNT – NBR
– 14025 – Determinação resistência à Pressão d’água. Fralda para peso do bebê de
5,5 a 9,5 kg. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, data de
fabricação, prazo de validade com mínimo de 1(Hum) ano e registro no Ministério da
Saúde.
LOTE 3 Fralda descartável Infantil Tamanho G -Tripla Proteção descartáveis com formato Unid.
166.320
0,57
anatômico forro ultra macio, antialérgico camada de gel com alta absorção, fitas
adesivas multiajustáveis. Celulose, polímero super. absorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos adesivos, aloe vera, vitamina e componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato com a pele. Elaboradas a partir de material
hidrofóbico, resistente à passagem de água até 12kPa, conforme norma ABNT – NBR
– 14025 – Determinação resistência à Pressão d’água. Fralda para peso do bebê de
9 a 12,5 kg. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, data de
fabricação, prazo de validade1(Hum) ano e registro no Ministério da Saúde
LOTE 4 Fralda descartável Infantil Tamanho GG - Tripla Proteção descartáveis com formato
Unid. 319.000
0,59
anatômico forro ultra macio, antialérgico camada de gel com alta absorção, fitas
adesivas multiajustáveis. Celulose, polímero super absorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos adesivos, aloe vera, vitamina e componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato com a pele. Elaboradas a partir de material
hidrofóbico, resistente à passagem de água até 12kPa, conforme norma ABNT –
NBR – 14025 – Determinação resistência à Pressão d’água. Fralda para peso do
bebê de 12,5 a 14kg. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,
data de fabricação, prazo de validade com mínimo de 1 (Hum) ano e registro no
Ministério da Saúde.
VALOR TOTAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de
Administração, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para
retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento
da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e
à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado
como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames
e especificações constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação
Pregão Eletrônico No 015/2021– COPEL;
5.3.O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades
indicadas no Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo
com suas necessidades;
5.4.A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas não está obrigada, durante o prazo de validade
do registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir,
podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o
menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura
Municipal de Lauro de Freitas, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do
Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

6. DO PAGAMENTO
6.1 O prazo para pagamento será de 30 dias corridos contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo
responsável pelo recebimento.
6.2. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta
corrente por ela indicada.
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6.3.

O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será

realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
6.4.

A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e

reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.
6.5.

Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal.

6.6.

A nota fiscal deverá ser entregue juntamente com as certidões fiscais (FEDERAL,

FGTS, MUNICIPAL, ESTADUAL e TRABALHISTA).

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;
7.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as
obrigações assumidas;
7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
7.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao
interesse em fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a
intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
8.1. Fornecer materiais de primeira linha e de primeiro uso, obedecendo rigorosamente ao
disposto no anexo IV (Planilha Discriminativa) do Edital do Pregão Eletrônico Nº 015/2021;
8.2. Será obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da presente ATA, caso se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais utilizados, constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes
às condições firmadas na presente Ata;
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente
Ata;
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8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação
exigidas no Edital de Pregão Nº 015/2021;
8.5.Informar, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação,
quanto à aceitação ou não dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não
participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.;
8.6.Será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e por todas
as demais despesas quando da execução contratual.

9. DAS PENALIDADES
9.1.

Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco)

anos, sem prejuízos das multas previstas e das demais cominações referidas no Capítulo IV da
Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;
b) Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;
c) Deixar de entregar documentação exigida;
d) Apresentar documentação falsa;
e) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
f) Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;
g) Falhar ou fraudar na execução da Ata de registro de Preços; PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS CNPJ Nº 13.927.819/0001-40 SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
h) Comportar-se de modo inidôneo;
i) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
9.2 A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item anterior, sempre que
a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da
CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.
9.3 Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Lauro de
Freitas poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir,
sem prejuízos de outras sanções previstas, no contrato, e demais legislações aplicáveis à
espécie:
a) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de atraso do
início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do limite aqui
estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;
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b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua inexecução
total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento de qualquer
outra obrigação pactuada.
9.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Secretaria de Educação de Lauro de Freitas, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas nos itens anteriores.
9.5 O percentual de multa previsto no terceiro item deste tópico, incidirá sobre o valor
atualizado do contrato ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido
julgada e adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC –
Sistema Especial de Liquidação e Custódia) - que incidirá a partir da data em que ocorrer o fato,
até o dia do efetivo pagamento da multa.
9.6 Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar
ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº 8.666/93, bem como a incidência
das conseqüências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente
causados à CONTRATANTE.
9.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei
nº 8.666 de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784 de 1999.
9.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
10.1.2. Eventual contrato decorrente da ata poderá ser firmado pela administração pública e terá
vigência de 12 (meses) a contar da assinatura do Contrato, nos termos da legislação correlata;
10.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas,
por intermédio do órgão gerenciador do Registro de
Preços;
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10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no
mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;
10.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso
assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual
oportunidade de negociação;
10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação.
10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
11.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro
cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa
aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos
praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
11.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito, ou força maior, devidamente comprovados.

12. DA PUBLICIDADE
12.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões)
resumida (s) do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata,
serão publicadas no Diário Oficial.
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13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 03670/2021, o Edital do Pregão
Eletrônico Nº 015/2021 e as propostas, com preços e especificações;
13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio de Lauro de
Freitas, Capital do Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lavrado em 03(três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas
abaixo

______________________________________
Moema Isabel Passos Gramacho – Prefeita Municipal
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

______________________________________
VISION DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

______________________________________
Vânia Maria Galvão de Carvalho – Secretaria Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDDUCAÇÃO

TESTEMUNHAS:

NOME: __________________________

NOME:

__________________________
CPF:

__________________________

CPF:

__________________________
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Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022/MRN.
PROCESSO Nº 020/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos vinte e três dias, do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ
(MF) sob o Nº 30.390.856/0001-81, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas. Edf. Mais
Empresarial, Sala 1410, Buraquinho,

Lauro de Freitas/ Bahia, representada pela Presidente

– Srª

Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos da Portaria nº
001/2021, publicada no D.O.M em 04/01/202, e a empresa REIS EMBALAGENS COMERCIAL EIRELI ,
com sede na Rua Nilo Peçanha, nº 33, 1º andar, CEP 40.411.380, Bairro Calçada, Salvador – Bahia, Email reisembalagens@gmail.com, telefone (71) 3143-0122, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 31.164.167/0001-11, representada neste ato pelo Sr. Eliseu
Santos Oliveira, nacionalidade Brasileiro, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01754742635 ,
DETRAN/BA,

CPF n° 099.325.265-68,

observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de

acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada
no Lote 01, de acordo com a Classificação por ela alcançada, por item, observadas as condições do
Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de Material de
Limpeza, para atender as necessidades da Policlínica Regional de Saúde de Simões Filho-Ba,
conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado pelo Consórcio MRN, especificados
no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº 014/2022/MRN, que passa fazer parte, para todos os
efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Consórcio Públíco Interfederativo de
Saúde da Região Norte Recôncavo Norte, que exercerá suas atribuições.
4 DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação
obtida no Certame licitatório
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EMPRESA REGISTRADA: REIS EMBALAGENS COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 31.164.167/0001-11
ENDEREÇO: Rua Nilo Peçanha, nº 33, 1º andar, CEP 40.411.380, Bairro Calçada, Salvador – Bahia, E-mail
reisembalagens@gmail.com, telefone (71) 3143-0122.
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 02
ITEM

MARCA

ESPECIFICAÇÃO

CARRO, funcional de limpeza, sobre BRALIMPIA
rodas,

em

polipropileno,

UF
UND

QTDE
10

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
1.520,00

com

organizadores de acessorios com no
minimo duas bandejas, ou armario, com
bolsa em plastico ou vinil na porcao
posterior, com 02 baldes duplos (doblo)
de no minimo 30 l e maximo 50l, com
espremedor, com alca em polietileno
resistente, placa de sinalizacao para piso

01

15.200,00

molhado, 02 rodos reforcados em loop
com cinta no minimo de 320g, com 01
moop para po no minimo 60 cm,
140com cabo em aluminio comprimento
entre mínimo de 22mm maximo de
750mm articulado, pa coletora de lixo,
articulado em PVC, com cabo em
aluminio, dimensoes no minimo 70 cm
e maximo 100cm.

VALOR TOTAL DO LOTE R$

15.200,00

(Quinze mil, e duzentos reais)
5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério do Consórcio, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico N o
014/2022/MRN – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. O Consórcio não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste
Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Consórcio, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
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maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta ao Consórcio, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Refrência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão aplicads as penalidades legai cabíveis.
c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Coronavirús;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71). 3394-1437
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica,

fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a

quantidade dos volumes entregues e seguirá demais determinações dadas pelo Gestor do Contrato;
i) Nos casos de substituição dos produtos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
i.1)A entrega será parcelada, mediante Solicitação de Fornecimento (SF);
j) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do medicamento entregue.
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada,

no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos produtos, acompanhado da

respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e
atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5° da
Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela contratada.
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7.2. A Policlínica não receberá os impressos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo IV
(Planilha Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 16;
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;
7.4. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria
Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na
fase de habilitação do Certame licitatório, conforme itens 9.1 e 9.2 deste Edital;
7.5. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do
Anexo IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
7.6. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente
por ela indicada.
7.7. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
7.8. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação,
iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
corrigida.
7.9. Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal.
7.10. A nota fiscal devera ser entregue juntamente com as certidões fiscais (FEDERAL, FGTS,
MUNICIPAL, ESTADUAL e TRABALHISTA).
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço, e as
especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
8.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas.
8.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
8.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com aqueles registrados na Ata.
8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
8.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata.
8.7. Exercer a fiscalização dos materiais recebidos, por servidor designados para acompanhamento deste
contrato, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento e nota fiscal, a verificação
do mesmo, conforme orientação do Gestor do Contrato.
8.8. Efetuar o pagamento dos medicamentos entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro
de Preço;
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8.9. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao Licitante vencedor.
8.10. Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações.
8.11. Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.
8.12. Acompanhar todo o processo de recebimento, conforme orientações do Gestor do Contrato.
8.13. Intervir junto a contratada, quando se fizer necessário, advertência, suspensão ou substituição do
funcionário da Contratada que não cumprir as normas da Contratante.
8.14. Manter parceria continua com a Contratada considerando as cláusulas do Termo de Referência,
com finalidade de garantir um serviço técnico de qualidade obedecendo, Contratada e Contratante, as
normas vigentes.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
a) A CONTRATADA obriga-se a fornecer o produto com qualidade, obedecendo rigorosamente às
especificações discriminadas no Termo de Referência;
b) Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;
c) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;
d) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais durante a
execução do contrato;
e) Não subcontratar o objeto previstos neste instrumento no seu todo, podendo, mediante prévia
autorização do CONTRATANTE, fazê-lo com relação à parte dele cabendo-lhe neste caso, toda a
responsabilidade acerca dos possíveis danos causados em razão da subcontratação;
f) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
Contratante;
g) Entregar o produto íntegro, obedecendo ao prazo de fabricação e validade, sem amassados, ferrugens
e outras alterações que comprometam a qualidade do produto;
9.2. Atender plenamente o compromisso assumido com o Consórcio.
a) A empresa CONTRATADA deverá obedecer às normas regulamentadoras de segurança do trabalho
dadas pela portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 MTE e demais legislação especifica que vieram a ser
adotadas.
b) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Consórcio e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no Contrato;
c) Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato.
d) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações, e quaisquer
outras que forem devidas ao(s) seu(s) empregado(s), no desempenho dos serviços referentes à
instalação do objeto, ficando, ainda, o Consórcio isento de qualquer vínculo empregatício,
responsabilidade solidária ou subsidiária;
e) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os itens do objeto em que se verificarem vícios,
defeitos, avarias pelo transporte ou incorreções resultantes da fabricação, de seus lacres, embalagens,
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transporte ou que estejam em desacordo com o estabelecido nesse termo, ficando, o Comcórcio, isento
de qualquer responsabilidade sobre o custeio dessa correção.
f) Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transporte e entregas necessárias
ao fornecimento do objeto.
g) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o objeto contratado.
h) Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas nesse termo, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato.
i) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 13, 18 e 26
do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990).
9.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir,
reparar, corrigir, remover às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com
especificações diferentes deste termo de referência.
9.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
9.4.1 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
9.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de 14 anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
10. DAS PENALIDADES
10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações referidas no Capítulo
IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida;
b) No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, o Consórcio, poderá garantir a defesa prévia,
aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo item;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (2) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
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10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá
ensejar a rescisão do contrato.
10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida
no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
10.5. Compete o Consórcio Púublico Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte MRN a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, ao
Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea “a”, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10.7. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com
as demais penalidades previstas neste Termo de Referência.
11. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.1.1. Os eventuais contratos decorrentes da ata de registro de preços terão prazo de vigência inicial de
12 (doze) meses, nos termos da legislação pertinente.
11.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, por intermédio
do órgão gerenciador do Registro de Preços;
11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o
órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;
11.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso
assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de
negociação;
11.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação.
11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
12.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado
quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
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Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
12.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou
força maior, devidamente comprovados.
13. DA PUBLICIDADE
13.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões) resumida (s)
do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no
Diário Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato será no presente exercício com recursos
orçamentários das contratantes assim classificados:
Unidade Gestora

Programa/Ação

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

0101

10.302.001.2003

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 020/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
014/2022/MRN e as propostas, com preços e especificações;
15.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio Do Consórcio, Capital do
Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.
Lauro de Freitas, 23 de maio de 2022.
_________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

________________________________________________________
EMPRESA: REIS EMBALAGENS COMERCIAL EIRELI
Representada pelo Sr. ELISEU SANTOS OLIVEIRA
CPF nº 099.325.265-68
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Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃOES

AVISO DE ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2022

O Município de Lauro de Freitas, por meio da Sra. Prefeita Moema Isabel Passos Gramacho,
comunica a todos os interessados a CONSULTA PÚBLICA das minutas do EDITAL, e do
respectivo contrato, referente à CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA,
POR

MEIO

DE

CONCESSÃO

ADMINISTRATIVA,

VISANDO

O

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA
BAHIA, por meio de procedimento licitatório próprio, pelo prazo de 30 (trinta) anos, com valor
mensal estimado de R$ 957.850,92 (novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e cinquenta
reais e noventa e dois centavos), esse investimento visa dar destinação e tratamento adequados
ao RSU municipal, com RECEPÇÃO, TRIAGEM e TRATAMENTO, mediante redução
térmica

de

volume

dos

Resíduos

Sólidos

Domiciliares,

TRATAMENTO

POR

AUTOCLAVAGEM dos Resíduos Hospitalares, e DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO
AMBIENTALMENTE ADEQUADAS, dos Resíduos de Construção Civil, estabelecendo um
novo marco ambiental em direção ao conceito de uma cidade sustentável.
A abertura da Consulta Pública tem em vista garantir a ampla participação das comunidades,
movimentos e entidades da sociedade civil em observância ao artigo 10, inciso VI, da Lei
federal nº 11.079/2004 e ao artigo 11, inciso IV, da Lei federal nº 11.445/2007, Lei Federal
12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos

Sólidos, os Decretos Municipais 4.824/2021 e 4.821/2021, a Lei Municipal 1.525/2014, sem
prejuízo de outras legislações correlatas.
A referida contratação em questão busca viabilizar investimentos que garantam a modernização
e a eficientização dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos no Município,
acompanhados de um padrão de performance operacional que propicie o atendimento às
expectativas e demandas da população de maneira a cumprir as legislações que estabelecem a
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal nº 12.305/2010, assim como a Lei Federal
nº 14.026/2020 que atualiza o marco legal do saneamento básico.

Os estudos de viabilidade técnica, ambiental, econômico-financeira e jurídica, bem como os
projetos de engenharia para a composição da minuta do edital de contratação de Parceria
Público-Privada, e ajuste contratual, para o desenvolvimento de soluções técnicas necessárias
para a prestação de serviços públicos de destinação final dos resíduos sólidos urbanos do
município de Lauro de Freitas, foi elaborado em consórcio pelas empresas Bauer Engenharia
Eireli ME, inscrita no CNPJ sob o n° 08.764.139/0001-13, e DFG Construções Eireli, inscrita
no CNPJ sob nº 00.071.760/0001-90, fruto da Manifestação de Interesse – MIP n°001/2021.

Os documentos pertinentes ao Projeto estarão à disposição dos interessados para consulta
pública, durante o período de 09/06/2022 a 08/07/2022, no seguinte endereço: Secretaria de
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, do município de Lauro de Freitas, situada no Centro
Administrativo de Lauro de Freitas – CALF na Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N
– Aracui – Lauro de Freitas – Bahia, das 08h às 14h, devendo os interessados recolher o custo
de reprodução dos documentos solicitados e na Internet no seguinte endereço eletrônico:
https://secad.laurodefreitas.ba.gov.br/parceriaspp.
Os interessados em apresentar contribuições e sugestões deverão enviá-las, até o dia
08/07/2022, último dia da Consulta Pública, em formulário específico, disponível no endereço
eletrônico acima indicado, no item PARTICIPE, com vistas ao aprimoramento do edital e
contrato.

Lauro de Freitas, 09 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,
Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.034, DE 09 DE JUNHO DE 2022
Institui procedimentos para adequação da emissão do
Alvará Sanitário à Lei Federal 13.874/2019 – Lei de
Liberdade Econômica, Resolução CGSIM 62/2020,
Portaria SESAB nº 101/2020 e o Decreto Municipal
4.684/2020 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ESTADO DA
BAHIA, no uso e gozo de suas atribuições legais, nos termos do art. 68, IV da Lei Orgânica do
Município de Lauro de Freitas,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.874/2019 – Lei de Liberdade Econômica, que
institui normas gerais e procedimentos aplicáveis à Administração Pública no intuito de trazer
celeridade e eficiência ao serviço prestado, desburocratizando e reduzindo o tempo para
emissão de licenças pelo Poder Público.
CONSIDERANDO a Resolução CGSIM nº 62/2020 que, regulamentando à Lei
Federal da Liberdade Econômica disciplina procedimentos para agilizar a emissão dos Alvarás
Sanitários.
CONSIDERANDO a Portaria SESAB n.º 101/2020 que, no âmbito do Estado da
Bahia, disciplina procedimentos para agilizar a emissão dos Alvarás Sanitários.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4.684/2020 que, no âmbito do Município
de Lauro de Freitas, disciplina procedimentos para agilizar a emissão das licenças e alvarás,
regulamentando a criação dos níveis de risco municipais, categorizando as atividades por risco,
criando as figuras das atividades de baixo, médio e alto risco, desburocratizando os
procedimentos, na forma que indica e dá outras providências,
DECRETA:
Art. 1º Em atenção as premissas dispostas nos incisos do art. 1º da Resolução CGSIM
nº 62 de 2020, em especial:
I – Racionalizar, simplificar e uniformizar procedimentos e requisitos relativos ao
licenciamento sanitário;
II – Promover a linearidade do processo de registro e legalização de empresas, sob a
perspectiva do usuário;
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III – Classificar as atividades econômicas conforme o grau de risco e estabelecer
tratamento jurídico adequado para cada um deles;
IV – Adotar mecanismos para que as atividades econômicas classificadas como de
nível de risco II, médio risco, "baixo risco B" ou risco moderado tenham procedimentos para
licenciamento automático, a partir dos atos declaratórios;
V – Não realizar exigência de natureza documental ou formal, restritiva ou
condicionante, que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à essência do ato de
licenciamento;
VI – Reduzir o tempo necessário para o licenciamento empresarial junto ao órgão de
Vigilância Sanitária;
VII – Definir localmente o prazo de validade da licença sanitária;
VIII – Promover as condições mínimas exigíveis para a segurança da vida das pessoas,
do meio ambiente e da propriedade, diante dos riscos adversos à segurança sanitária; e
IX – Orientar processos de trabalho em vigilância sanitária, no que se refere à
priorização das atividades.
Art. 2ºAs atividades de interesse sanitário, assim compreendidas aquelas dispostas nas
Portarias e Resoluções da SESAB e ANVISA, serão compreendidas em três níveis de risco
sanitário (Baixo, Médio e Alto) para a emissão do Alvará Sanitário, que será, este último,
assinado pelo Coordenador de Vigilância Sanitária ou pelo Secretário de Saúde.
Art. 3º Nos termos do inciso I do art. 4º da Resolução CGSIM nº 62/2020, art. 7º da
Portaria SESAB nº 101/2020 e do inciso V do art. 2º do Decreto Municipal nº 4.684/2020, as
atividades consideradas de baixo risco sanitário iniciarão suas atividades independente de
vistoria prévia.
Parágrafo único. São classificadas como de baixo risco sanitário as atividades
dispostas no Anexo III da Portaria SESAB nº 101/2020.
Art. 4º Nos termos do inciso II do art. 4º da Resolução CGSIM nº 62/2020, art. 6º da
Portaria SESAB nº 101/2020 e do inciso IV do art. 2º e art. 5º, §§, do Decreto Municipal nº
4.6864/2020, as atividades consideradas de médio risco sanitário iniciarão suas atividades
independente de vistoria prévia, sendo deferido alvará provisório no momento do registro.
§1º São classificadas como de médio risco sanitário as atividades dispostas no Anexo
II da Portaria SESAB nº 101/2020.
§2º O Alvará Provisório terá prazo de 180 (cento e oitenta dias), prorrogável por igual
período, a critério da administração e mediante requerimento de prorrogação do requerente,
devidamente fundamentado, nos termos do §3º do art. 5º do Decreto Municipal nº 4.684/2020.
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Art. 5º Nos termos do inciso III do art. 4º da Resolução CGSIM nº 62/2020, art. 5º da
Portaria SESAB nº 101/2020 e do inciso III do art. 2º do Decreto Municipal nº 4.684/2020, as
atividades consideradas de alto risco sanitário iniciarão suas atividades após a análise do risco
sanitário, nos termos do art. 12 da Resolução CGSIM nº 62/2020, que se dará por meio de
inspeção sanitária ou análise documental, quando a última se mostrar suficiente.
§1º São classificadas como de alto risco sanitário as atividades dispostas no Anexo I
da Portaria SESAB nº 101/2020.
§2º A análise documental não substituirá a vistoria que deverá, obrigatoriamente, ser
realizada.
Art. 6º O Alvará Sanitário de baixo risco e o provisório (para as atividades de médio
risco) serão emitidos a contra a assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade pelo
empresário ou responsável legal pela sociedade, no qual este firmará compromisso, sob as penas
da lei, de cumprir os requisitos exigidos para funcionamento e exercício das atividades
econômicas constantes do objeto social e de acordo com as normas municipais.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 09 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.035, DE 09 DE JUNHO DE 2022
Substitui integrantes do Conselho
Municipal de Política Cultural CMPC, na forma que indica e dá
outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Art.1º Ficam substituidos os integrantes do Conselho Municipal de
Politica Cultural - CMPC, nos seguintes termos:
I-

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO

a) Superintendência de Políticas de Promoção da Igualdade

Racial- SUPPIR
Suplente: Nalbert Santana dos Santos
Substituído por:
Suplente: Bárbara Aparecida Peralva Serpa
II- REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL
a) Segmento Patrimônio Cultural

Titular: Emeli Neves dos Santos
Substituída por:
Titular: Marcos Antônio da Silva
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3ºRevogam-se as disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 09 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,
Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Leis

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 1.995, DE 08 DE JUNHO DE 2022

Fica denominada de Waldir Pires, a rua localizada no
Loteamento Solar de Vilas, bairro centro, neste
município, na forma que indica e dá outras
providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado
da Bahia, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de Waldir Pires, a rua localizada no Loteamento Solar de
Vilas, bairro centro, neste município, estando a mesma inscrita no cadastro de logradouro –
CadLog sob o número 40082.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 08 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022.

A Prefeita de Lauro de Freitas, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do
PE Nº 005/2022. Tipo: Menor Preço global. Objeto: Contratação de empresa para
aquisição de cal refinada para pintura em interiores e exteriores, para atender aos
serviços de limpeza urbana prestados pela SESP, conforme termo de referência e planilha
no edital. À empresa: MS Comercial Mercantil Eireli – Valor Global R$ 71.840,00. Período
Contratual: 12 meses. Data da Adjudicação e Homologação: 09/06/2022. Moema Isabel
Passos Gramacho- Prefeita.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO
DO RECURSO E CONTRARRAZÕES da CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 002/2022.
Tipo: Menor Preço por Lote, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução
Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica Por Meio de Licitação
para a Execução de Adequação de Unidades Escolares para Climatização. Conforme Planilhas,
Termo de Referência, Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Impetrado
pelas empresas Gradus Construtora Ltda. - Processo Administrativo - Nº 09288/2022 e
Santorini Construções e Transportes Ltda. - Processo Administrativo - Nº 09593/2022. Com
fundamento no Parecer Técnico, no mérito, julgo pela IMPROCEDÊNCIA do Recurso
impetrado pela Gradus Construtora Ltda. - Processo Administrativo - Nº 09288/2022. O inteiro
teor do Parecer Técnico encontra-se a disposição dos interessados, exclusivamente via
requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com. Luciana
Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão. Lauro de Freitas, 09 de junho de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022.

A COPEL de Lauro de Freitas, torna público a licitação na Modalidade PP Nº 003/2022. Tipo:
Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada para recursos técnicos e
serviços de licenciamento de software para sistema de contabilidade pública em ambiente web,
de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda, do Município de Lauro de
Freitas – BA. Conforme Termo de Referência e planilha neste edital. Valor Estimado Global:
R$ 431.835,36. Período Contratual: Será de 12 meses. Sessão Dia: 30/06/2022 às 09h00min.
O

Edital

estará

disponível

exclusivamente

via

digital,

através

do

site

www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Em obediência às recomendações emanadas do
Ministério da Saúde, será permitida a entrada de apenas um representante de cada
empresa licitante, sendo estes submetidos a toda e qualquer medida de higiene, etiqueta de
segurança respiratória e distanciamento mínimo recomendado. Informações: (71) 3288-8790.
Fernanda Borges Soares- Pregoeira. Lauro de Freitas, 09 de junho de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022/SMS – BB 937884
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 010/2022/SMS.
Objeto: Aquisição de MATERIAL PERMANENTE (informática, eletrodoméstico e
material de escritório) para suprir, ampliar e qualificar o Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) do Município de Lauro de Freitas - BA. Abertura de Proposta:
01/07/2022, às 08h15, Disputa: 01/07/2022, às 09h30min (Horário de Brasília). O Edital
encontra-se disponível nos endereços eletrônicos http://www.licitacoes-e.com.br. ou
http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais.
Freitas, 09/06/2022, Denise de Sousa Alves – Pregoeira/SESA.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PE 004-2022-SMS
O Secretário de Saúde do Município de Lauro de Freitas, ADJUDICA E HOMOLOGA o PE
nº 004/2022/SMS, cujo Objeto é Registro de Preço para contratação de empresa especializada
em fornecimento de OXIGÊNIO LÍQUIDO, para as Unidades de PA SANTO AMARO DE
IPITANGA, UPA DE ITINGA, HOSPITAL JORGE NOVIS, com instalação do Sistema de
Central reserva de back-up de cilíndros de oxigênio gasoso 07 a 10m³, na Unidade do Hospital
Jorge Novis no Município de Lauro de Freitas-BA. A empresa WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA Lote unico Valor Global R$ 538.560,00 - DATA
DA HOMOLOGAÇÃO 09/06/2022. Augusto César Pereira do Nascimento – (Secretário de
Saúde).
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