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Lauro de Freitas

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.043 , DE 22 DE JUNHO DE 2022

Substitui integrantes do Conselho Municipal
de Promoção da Igualdade Racial - CMPIR,
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 Promoção
da Igualdade Racial - CMPIR, nos seguintes termos:
I- Titular: Jucileide Fernandes de França substituída por Monica Francisca
Nascimento de Souza.
II- Suplente: Solange Maria Santana Silva substituída por Maria Aparecida Paim.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3ºRevogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 22 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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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.044, DE 22 DE JUNHO DE 2022

Substitui integrantes do Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS, 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 Assistência
Social - CMAS, para compor a nova formação, nos seguintes termos:
I- REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESA:
a) Titular: Elias dos Santos Cerqueira
b) Suplente: Roberto Wellington Lopes
II - REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE –
SEJU:
a) Titular: Clara Greyce Sá Argolo França
b) Suplente: Christian Carlos de Jesus Santos
III - REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA
AS MULHERES – SPM:
a) Titular: Iraci Alvino dos Santos
b) Suplente: Daniela Francisco Rosas
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3ºRevogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 22 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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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Artur Vinicius de Araujo Magnavita exonerado do cargo em
comissão de Coordenador, Símbolo FGS-6 na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 18 de abril de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 22 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

Ailton Florêncio dos Santos
Secretário Municipal de Administração e de Ações e Projetos Estratégicos

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Artur Vinicius de Araujo Magnavita nomeado no cargo em
comissão de Coordenador, Símbolo FGS-6 na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 14 de junho 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 22 de junho de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

Ailton Florêncio dos Santos
Secretário Municipal de Administração e de Ações e Projetos Estratégicos

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Leis

LEI MUNICIPAL Nº 1.996, DE 22 DE JUNHO DE 2022

Amplia a vigência da Lei Municipal nº 1.991, de 3 de
março de 2022, dando nova redação ao artigo 3°, 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, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Altera o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.991, de 3 de março de 2022, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Esta lei terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022, quando se
procederá nova avaliação com relação ao cenário econômico municipal, retroagindo seus
efeitos a 31 de maio de 2022.” (NR)
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 22 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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Lauro de Freitas

LEI MUNICIPAL Nº 1.997, DE 22 DE JUNHO DE 2022

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 2º, da Lei
Municipal nº 1.895, de 23 de dezembro de 2020,
acrescido pela Lei Municipal nº 1.990, de 3 de março
de 2022, 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, nos termos do inciso V do art. 29 da Constituição Federal, aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Dá nova redação ao parágrafo único do art. 2º, da Lei Municipal nº 1.895,
de 23 de dezembro de 2020, acrescido pela Lei Municipal nº 1.990, de 3 de março de 2022, que
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. (...)
Parágrafo único. Fica prorrogado para 31 de dezembro de 2022 a aplicação dos
valores dos subsídios fixados no art. 2º da Lei Municipal nº 1.895, de 23 de dezembro de 2020.”
(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a
31 de maio de 2022.
Lauro de Freitas, 22 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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Lauro de Freitas

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO TERMO DE INEX Nº 010/2022

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos da art. 25º, Inciso III, Lei 8.666/93, dispenso o
procedimento licitatório para a realização da despesa abaixo especificada, homologado e adjudicado. Processo:
09697/2022. Credor: TIERRY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.500.794/0001-98.
Valor: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Dotação: 02.16.01-2.315-39 Objeto: Contratação da Empresa
TIERRY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, represente exclusivo do cantor TIERRY e BANDA para
apresentação no "ARRAIÁ DE IPITANGA 2022”, na Arena Domingos Balaieiro no dia 23 de Junho de 2022,
no período do São João da cidade de Lauro de Freitas–Bahia, conforme proposta comercial e especificações em
termo de referência no processo supra. Data da Assinatura: 20 de junho de 2022. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 112/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Contratada: TIERRY PRODUÇÕES ARTISTICAS
LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.500.794/0001-98. Modalidade: Inexigibilidade nº 010/2022, Art. 25, III, da Lei
8.666/93. Processo: 09697/2022. Objeto: Contratação da Empresa TIERRY PRODUÇÕES ARTISTICAS
LTDA, represente exclusivo do cantor TIERRY e BANDA para apresentação no "ARRAIÁ DE IPITANGA
2022”, na Arena Domingos Balaieiro no dia 23 de Junho de 2022, no período do São João da cidade de Lauro
de Freitas–Bahia, conforme proposta comercial e especificações em termo de referência no processo. Valor: A
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais). Dotação orçamentaria: 02.16.01-2.315-39 Período de vigência: O prazo de vigência do
contrato está restrito à data da sua assinatura até o dia e hora objeto deste instrumento e enquanto perdurarem as
obrigações assumidas no contrato. Data da Assinatura: 20 de junho de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho
- Prefeita.

EXTRATO TERMO DE INEX Nº 013/2022

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos da art. 25º, Inciso III, Lei 8.666/93, dispenso o
procedimento licitatório para a realização da despesa abaixo especificada, homologado e adjudicado. Processo:
09701/2022. Credor: CLAUDIO MARCIO MARQUES RAMOS PRODUÇÕES ARTISTICAS-LTDA,
inscrita no CNPJ nº 44.387.144/0001-18. Valor: R$ 70.000,00 (setenta mil reais) Dotação: 02.16.01-2.315-39
Objeto: Contratação da Empresa CLAUDIO MARCIO MARQUES RAMOS PRODUÇÕES ARTISTICASLTDA, CNPJ: 44.387.144/0001-18, representante exclusivo da Banda CANGAIA DE JEGUE, para
apresentação no dia 23 de Junho de 2022 no “ARRAIÁ DE IPITANGA 2022” na Arena Domingos Balaieiro
para o período do São João da cidade de Lauro de Freitas –Bahia, conforme proposta comercial e especificações
em termo de referência no processo supra. Data da Assinatura: 22 de junho de 2022. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2022
Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Contratada: CLAUDIO MARCIO MARQUES
RAMOS PRODUÇÕES ARTISTICAS-LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.387.144/0001-18. Modalidade:
Inexigibilidade nº 013/2022, Art. 25, III, da Lei 8.666/93. Processo: 09701/2022. Objeto: Contratação da
Empresa CLAUDIO MARCIO MARQUES RAMOS PRODUÇÕES ARTISTICAS-LTDA, CNPJ:
44.387.144/0001-18, representante exclusivo da Banda CANGAIA DE JEGUE, para apresentação no dia 23 de
Junho de 2022 no “ARRAIÁ DE IPITANGA 2022” na Arena Domingos Balaieiro para o período do São João
da cidade de Lauro de Freitas –Bahia, conforme proposta comercial e especificações em termo de referência no
processo supra. Valor: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, o
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Dotação orçamentaria: 02.16.01-2.315-39 Período de vigência: O
prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua assinatura. Data da Assinatura:
22 de junho de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 004/2022.

A Prefeita, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do PE SRP Nº 004/2022.
Tipo: Menor Preço por item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos
escolares e mobiliário de bebês, para atender as creches e pré-escolas deste Município. Às
empresas: Ventura Com. de Art. e Variedades Eireli – itens 01 - R$ 144.999,34, item 02 - R$
84.448,00 e item 07 - R$ 102.490,00, Moveplast Ind. de Móveis Ltda., itens 03- R$ 72.766,90,
item 05 - R$ 116.832,00, item 06 - R$ 66.595,00, item 08 - R$ 144.892,00, item 09 R$ 918.375,00 e item 10 - R$ 237.678,00, Tyski & Machovski Ltda – ME itens 11 - R$ 45.900,00
e item 12 - R$ 30.400,00, Ticupol Ind. e Com. Ltda., itens 04 - R$ 53.998,02 e item 14 – R$
100.999,55, BBC Com. Dist. e Serv. Ltda. EPP itens 13 - R$ 59.275,00, 15 – R$ 9.699,00 e item
16 – R$ 346.980,00. Período de vigência : 12 meses. Data da Adjudicação e Homologação:
22/06/2022. Moema Isabel Passos Gramacho- Prefeita.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CARTA CONVITE – Nº 001/2022.

A COPEL, da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS da CARTA CONVITE – Nº 001/2022. Objeto: Contratação de
Empresa para Execução das Obras de Requalificação da Praça da Mulher localizada no Bairro
de Itinga, Município de Lauro de Freitas-Bahia, conforme Projeto Básico e Planilhas
Orçamentárias em CD anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Após a análise das Propostas de Preços, a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de
Infraestrutura emitiu Relatório Técnico considerando CLASSIFICADAS as Propostas de
Preços das empresas Jota Construções Eireli., Magalhães e Souza Construção Civil e Serviços
de Locação Ltda., e Ekitak Construção e Pavimentação Eireli. O inteiro teor do Parecer Técnico
encontra-se à disposição dos interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71)
3288 8792 ou via email: copel2017@yahoo.com. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente
da Comissão de Licitação. Lauro de Freitas, 22 de junho de 2022.
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

AVISO E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2022.

A COPEL torna público o pedido de IMPUGNAÇÃO do PE SRP - Nº 009/2022. Tipo: Menor
Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de geradores para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Gabinete da Prefeita e
Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer. Conforme termo de referência e planilha
discriminativa no edital. Impetrado pela empresa CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS
INDUSTRIAIS DA BAHIA - CRT-BA - P.A. nº 11217/2022, julgo INTEMPESTIVO, os
mesmos encontram-se a disposição dos interessados via e-mail: copel2017@yahoo.com.
Manoela Cristina Vieira do Nascimento- Pregoeira. Lauro de Freitas, 22 de junho de 2022.
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021/SMS.
PROCESSO Nº 15.426/2021.
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos décimo quarto 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
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, Nº 397, Aracuí - 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, e a empresa WHITE
MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA com sede à Rodovia BR 101 - Sul nº 3333,
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE CEP 54.335-000, e-mail: mariana.azevedo@linde.com ou
jaqueline.souza@linde.com

(71) 3390-3160 / (71) 3115-9693, inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 24.380.578/0020-41, representada neste ato pela
Srª. Mariana Barreto Nunes de Azevedo, Gerente Executivo Unidade de Negócios, brasileira,
casada, portadora da Carteira de Identidade n.o 8.397.586-18 SSP/BA, CPF n° 803.160.425-87 e pela
Srª. Jaqueline Valério de Souza, Administradora, brasileira, solteira, portadora da Carteira de
Identidade n.o 46.579-95 SSP/PE, CPF n° 620.086.414-49 observadas, ainda, as demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s)
empresa(s) relacionada(s) no Item 04, 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 presente 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, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital.
Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde, especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico
Nº 004/2022/SMS, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

ATA Nº012/2022/SMS

PE Nº004/2022/SMS
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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 a Secretaria Municipal de Saúde de

Lauro de Freitas/BA, que exercerá suas atribuições.
3.2.

Exercer a fiscalização dos materiais recebidos, por servidor designados para acompanhamento

da ata de registro de preços, pertencentes ao departamento de atenção especializada/SESA,
3.2.1. A GERENCIADORA DA ATA será responsável por toda obra civil, elétrica e hidráulica para a
correta execução da ata de registro de preços;
3.3.

Efetuar o pagamento dos serviços prestados nas condições estabelecidas nesse termo;

3.4.

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao vencedor;

3.5.

Comunicar à empresa vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas

obrigações;
3.6.

Notificar e/ou aplicar as penalidades cabíveis para com quaisquer irregularidades encontradas na

prestação do serviço.
3.7.

Fornecer as informações sobre o local e os horários para abastecimento;

3.8.

Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança o local do tanque, zelando pelo

seu perfeito funcionamento e conservação;
3.9.

Enviar por escrito a PROMITENTE FORNECEDORA, sempre que houver entrada ou saída de

novas unidades de saúde ou qualquer pedido de alteração da planilha inicial;
3.10.

Enviar por escrito a PROMITENTE FORNECEDORA, sempre que houver entrada ou saída de

novas unidades de saúde ou qualquer pedido de alteração da planilha inicial.

4.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1.

Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na

presente Ata, encontram-se indicados no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida
no Certame licitatório.
EMPRESA REGISTRADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
CNPJ: 24.380.578/0020-41

E-MAIL: mariana.azevedo@linde.com ou jaqueline.souza@linde.com

/ Tel.: (71) 3390-3160 / (71) 3115-9693
ENDEREÇO: Rodovia BR 101 - Sul nº 3333, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes / PE CEP 54.335
- 000
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LOTE 01
ITEM DISCRIMINAÇÃO
01

OXIGÊNIO

UF

LÍQUIDO

MEDICINAL,

QTDE

PREÇO (R$)
V.UNIT.

INCOLOR,

V.TOTAL

INODORO, PUREZA MÍNIMA 99,5%.
OBS.:UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTO

M³

180.000

M³

2.700

2,74 493.200,00

AMARO DE IPITANGA; HOSPITAL JORGE NOVIS E
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ITINGA.
02

OXIGÊNIO

MEDICINAL

CILT

7

M³

E

10M³,

APROXIMADAMENTE, USO MEDICINAL ASPECTO
FÍSICO INCOLOR, ODOR INODORO, GRAU DE
PUREZA 99 A 100%, TIPO DE ACONDICIONAMENTO:
CILINDRO,

TOXIDADE:

QUANTIDADES,

ATÓXICO,

APLICAÇÃO

16,80

45.360,00

PEQUENAS

OXIGENOTERAPIA

FORNECIDO EM CILINDROS DE 7 A 10M³

VALOR GLOBAL DO LOTE 01 R$538.560,00 (quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e sessenta
reais).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde,
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 II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão
Eletrônico No 004/2022/SMS – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia 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/Bahia, após realizada a licitação específica,
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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/Bahia, 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/ RECEBIMENTO E GARANTIA

a)

No ato do recebimento, o funcionário designado, providenciará a conferencia dos itens entregues e
a conformidade das suas especificações de acordo com as exigências constantes neste termo.
Havendo alteração quanto às especificações,

b)

As instalações de suprimento por tanque criogênico e central Back-up devem atender à vazão,
necessitando de uma unidade de suprimento reserva, com central de cilindros de oxigênio gasoso
10m³ cada.

c)

A reposição será feita de forma automática de acordo com a necessidade da unidade de saúde,
devendo ser comunicado a GERENCIADORA DA ATA;

d)

O oxigênio líquido deve ser armazenado em tanques os quais deverão seguir fielmente as
especificações da ABNT (NBR 12.176 e 12.188) quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos
mesmos;

e)

A carga do tanque somente poderá ser realizada por pessoal da PROMITENTE FORNECEDORA
usando os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI,

f)

disponibilizados pela PROMITENTE FORNECEORA, tais como luva de raspa, botas com biqueira
de aço, óculos e capacete.

g)

Durante a entrega do oxigênio líquido os técnicos da PROMITENTE FORNECEDORA deverão
utilizar dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e dos profissionais envolvidos
da PROMITENTE FORNECEDORA, sendo de responsabilidade da PROMITENTE FORNECEDORA
providenciar tais dispositivos.

h)

O transporte do oxigênio líquido deve ser realizado de acordo com as prescrições da Resolução
ANVISA RDC nº69/2008, devendo estar estivados nos veículos de maneira que não possam se
deslocar, cair ou tombar. Os tanques deverão estar em perfeito estado de conservação;

i)

A PROMITENTE FORNECEDORA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao
manuseio dos equipamentos;

j)

Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao manuseio e instalação dos Equipamentos
deverão ser fornecidos pela PROMITENTE FORNECEDORA e o manuseio e instalação deverão ser
realizados pela mesma, por meio de profissionais técnicos qualificados;
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k)

Quando da entrega do oxigênio líquido, um funcionário da GERENCIADORA DA ATA

deverá acompanhar o procedimento e emitir comprovante respectivo das quantidades que foi
entregue, contendo a data do fornecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número da matrícula
do servidor da GERENCIADORA DA ATA responsável pelo recebimento e o nome e assinatura do
profissional da PROMITENTE FORNECEDORA que efetuou a entrega;
l)

O dimensionamento do tanque será definido pela PROMITENTE FORNECEDORA garantindo o
fornecimento ininterrupto do oxigênio.

m) O servidor Denis Braz Rolim, Matrícula nº 79295-7, será o responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos materiais, ou na sua ausência um outro servidor por ele indicado
devidamente documentado.

7. DO PAGAMENTO
7.1. O prazo para pagamento será de 30 (trina) dias corridos contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo
responsável pelo recebimento.
c) 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.
7.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada, sendo de preferência no banco 104 (cento e quatro) (Caixa Econômica Federal) 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.
7.3. A Secretaria não receberá produtos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo II (Planilha
Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 17;
7.4. 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;
7.5. 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 7.1 e 7.2 deste Edital;
7.6. 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.
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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);
7.11. Atestado com responsabilidade técnica CREA.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

a)

Indicar por escrito e antes do início das atividades, preposto, aceito pelo GERENCIADOR DA

ATA, durante o período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la administrativamente
sempre que necessário, indicando-se o seu nome, telefone e e-mail;
b)

Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga e

abastecimento, os quais deverão estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;
c)

Comunicar previamente ao GERENCIADOR DA ATA sobre problemas que possam ocasionar

alterações de horário de entrega do material;
d)

Orientar os profissionais sob sua responsabilidade sobre o teor da ata de registro de preços

firmado de forma a garantir sua fiel execução;
e)

Apresentar a documentação enviada para “Atesto” da Nota Fiscal de Serviços e Certidão de

regularidade fiscal;
f)

Não transferir a outro, no todo ou em parte, o objeto da contratação sem prévia anuência do

GERENCIADOR DA ATA;
g)

Manter, durante a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com os

compromissos assumidos, todas as condições de habilitação exigidas durante a vigência da Ata;
h)

Garantir o abastecimento ininterrupto de oxigênio líquido nas quantidades estabelecidas na ata

de Registro de Preços;
i)

Responsabilizar-se pelo transporte de oxigênio líquido em veículos apropriados para transporte

de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente (Decreto Lei n.º 96.044 de 18/05/88 do
Ministério dos Transportes e Resolução n.º 420 de 12/02/2004 da Agencia Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT);
j)

Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga do oxigênio líquido no local estabelecido

para entrega, devendo ser de maneira adequada a garantir a segurança do transporte e do
descarregamento;
k)

Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;
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l)

Efetuar a aferição e a calibração de equipamentos como válvulas de segurança e alivio

indicadores de nível, manômetros e reguladores;
m)

Efetuar em até 72 horas, a contar da ciência da notificação, a troca do equipamento por outro

similar sem nenhum ônus adicional a SESA, em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos
cedidos pela PROMITENTE FORNECEDORA;
n)

Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condições de temperatura, densidade e pressão,

identificação do grau de risco e das medidas emergências a serem adotadas em caso de acidentes;
o)

Entregar oxigênio gasoso, para back-up, deverá apresentar identificação da data de envase;

p)

Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem

substituídos nos equipamentos cedidos, sem ônus adicionais a SESA, mantendo o nível de segurança e
desempenho dos equipamentos e sistemas;
q)

Assegurar a qualidade do oxigênio líquido e gasoso, fornecendo a GERENCIADORA DA ATA,

sempre que solicitado, a documentação de controle de amostras que demonstre tal qualidade, por meio
da emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico;
r)

Responsabilizar-se integralmente, nos termos da legislação vigente, pelo fornecimento de

oxigênio líquido;
s)

Responsabilizar-se por danos causados diretamente a GERENCIADORA DA ATA ou a terceiros,

seja por eventuais problemas verificados na própria composição dos gases medicinais, por ação ou
omissão de seus empregados ou prepostos, decorrentes da execução desta ata de registro de preços,
conforme estabelecido no artigo.70 da lei 8.666/93 de licitação;
t)

Prestar aos prepostos da ata, informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser

solicitados e que digam respeito à natureza do serviço que tenham a executar, a fim de proceder,
mensalmente, o devido Atestado de Execução dos Serviços;
u) Responsabilizam-se pelo fornecimento e instalação dos tanques criogênicos com central reserva de
back-up de oxigênio gasoso em cilindros de 7 a 10m³ cada.

9. DAS PENALIDADES
9.1. 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;
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h) Cometer fraude fiscal.
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas/Bahia, 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 (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
9.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar
a rescisão do contrato.
9.4. 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.
9.5. Compete a Prefeita Municipal 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.
9.6. 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.
9.7. 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.

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. 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;
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/Bahia, por intermédio
do órgão gerenciador do Registro de Preços;
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;
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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, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 15.426/2021, o Edital do Pregão Eletrônico
Nº 004/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;

13.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Lauro de Freitas,
Capital do Estado da Bahia.
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E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.

Lauro de Freitas/Ba, 14 de junho de 2022.
___________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
PREFEITA

________________________________________
AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETÁRIO DE SAÚDE

___________________________________________________
EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
DO NORDESTE LTDA
Representada pela Srª. Mariana Barreto Nunes de Azevedo
CPF nº 803.160.425-87

___________________________________________
EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
DO NORDESTE LTDA
Representada pela Srª. Jaqueline Valério de Souza
CPF nº 620.086.414-49
1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________

ATA Nº012/2022/SMS

PE Nº004/2022/SMS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REZBMJC3NZBBQKQWRKFFOU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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