Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Segunda-feira • 27 de Junho de 2022 • Ano X • Nº 2286
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Atas ................................................................................................................................ 02 a 48
Decretos ......................................................................................................................... 49 a 54
Leis ................................................................................................................................. 55 a 56
Licitações ....................................................................................................................... 57 a 62
Portarias ......................................................................................................................... 63 a 63

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Moema Isabel Passos Gramacho / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Lauro de Freitas-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0UXQTK3QJG2OTJFMDNCRJ

Segunda-feira
27 de Junho de 2022
2 - Ano X - Nº 2286
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Atas

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022/MRN.
PROCESSO Nº 026/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos treze dias do mês de junho 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 DIIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA , com sede na Estrada da Muriçoca, 09 – Loja 09 – Ed. São Miguel Arcanjo –
São

Marcos,

CEP

41.250-420,

Salvador

–

Bahia,

Telefone

(71)

3393-1058,

E-mail:

vendas@divimedba.com.br, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
sob o n° 02.421.679/0001-18,
nacionalidade Brasileiro,

representada neste ato pelo

Sr.

Israel Cordeiro Bastos Santana,

portador da carteira de identidade nº 0231750285, SSP/BA,

CPF n°

293.669.505-82, 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 017/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada nos Lotes 01, 04 e 06
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 e Artigos de
uso Médicos, 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 017/2022/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: DIIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.421.679/0001-18
ENDEREÇO: Estrada da Muriçoca, 09 – Loja 09 – Ed. São Miguel Arcanjo – São Marcos, CEP 41.250-420, Salvador –
Bahia, Telefone (71) 3393-1058, E-mail: vendas@divimedba.com.br
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 01
ITEM

01

02

03

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UF

EXTENSOR, para oxigenio, de MED SONDA
no minimo, 200 cm, com
conector
universal,
confeccionado em pvc na cor
verde, transparente, esteril, de
uso
único,
descartavel.
Embalagem
primaria
e
secundaria rotuladas conforme
RDC 185/01/ANVISA. O produto
deve obedecer a legislacao
vigente e inerente ao mesmo.

UND

EXTENSAO, para aspiracao, SEGMENTO
PVC siliconizado, cristal, flexivel,
adaptavel
a
aspiradores
manuais, de rede e canula de
aspiracao, atoxico, com diametro
interno 4.00 mm e externo 6.0
mm,
com
3
metros
de
comprimento, esterilizado a oxido
de etileno. Embalagem individual,
em papel grau cirurgico. Na
embalagem
devera
estar
impresso dados de identificacao,
procedencia, data de fabricacao,
tipo de esterilizacao, prazo de
validade e registro no Ministerio
da Saude.

UND

TUBO
EXTENSOR
PARA SEGMENTO
ASPIRAÇÃO confeccionado em
pvc cristal ou pvc siliconizado,
com no mínimo, 8mm de
diâmetro externo, 6mm de
diâmetro interno e 2,0 metros de
comprimento, estéril, atóxico,
flexível, resistente, sem emendas
ou defeitos, com intermediários
em látex ou pvc, em ambas as
extremidades.
embalagem
individual com selagem eficiente
que garanta a integridade do
produto até o momento de sua
utilização, permita a abertura e a
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de
identificação,
procedência,
número de lote, data de
fabricação, método, data e
validade de esterilização, data de
fabricação
e/ou
prazo
de
validade e numero de registro no
ministério da saúde.

UND

QTDE
200

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
2,58

516,00

1200

4,92

5.904,00

600

4,38
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04

05

06

Fio Guia para Intubação é MIKATOS
composto por um fio de alumínio
flexível, envolto por uma barrinha
plástica Satin-Slip, que facilita a
inserção e retirada, reduzindo
riscos de trauma e deve ser
utilizado
com sondas
endotraqueais. Produto de uso
único, esterilizado a óxido de
etileno.

UND

FIXADOR,
para
tubo, CPL
orotraqueal, infantil, composto de
fita hipoalergenica e impermeavel
de preferencia, com dupla face
nas extremidades e trava de
fixacao
de
poliuretano
Embalagem
primaria
acondicionada
individualmente
de acordo com as normas de
embalagem que garanta a
integridade do produto ate o
momento de sua utilizacao,
permitindo
abertura
e
transferencia
com
tecnica
asseptica, esteril e apirogenica; a
embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais
como: nome do fabricante, lote,
data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de
esterilizacao,
validade
da
esterilizacao;
a
embalagem
secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto
durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo.
Embalagem
primaria
e
secundaria rotulada conforme a
RDC 185/01/ANVISA.

UND

FIXADOR,
para
tubo, CPL
orotraqueal, adulto, composto de
fita hipoalergenica e impermeavel
de preferencia, com dupla face
nas extremidades e trava de
fixacao
de
poliuretano.
Embalagem
primaria
acondicionada
individualmente
de acordo com as normas de
embalagem que garanta a
integridade do produto ate o
momento de sua utilizacao,
permitindo
abertura
e
transferencia
com
tecnica
asseptica, esteril e apirogenica; a
embalagem primaria deve conter
informacoes de identificacao e
caracteristicas do produto, tais
como: nome do fabricante, lote,

UND

20

49,15

983,00

10

23,45

234,50

10

20,90
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data de fabricacao, data de
validade do produto, metodo de
esterilizacao,
validade
da
esterilizacao;
a
embalagem
secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto
durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo.
Embalagem
primaria
e
secundaria rotulada conforme a
RDC 185/01/ANVISA

07

FILTRO, HEPA, para ventilacao AMERICAN
UND
mecanica,
bacteriana,
viral, INSTRUMENTS
adulto, para recolher residuos de
nebulizacao dos gases expirados
pelo paciente, eficiencia de
filtracao bacteriana (BFE) de
99,999%, no minimo, e viral
(VFE) de 99,999%, no minimo;
volume corrente pelo menos
entre o intervalo de 300 a
1500ml; espaco morto minimo de
30ml; conexao macho/femea
(22M/15F) e fêmea (22F);
conjunto
esteril;
atoxico;
descartavel de uso unico; que
possa ser utilizado no ramo
expiratorio e no ramo inspiratorio
do
circuito,
proximal
ao
equipamento. Resistência ao
fluxo a 30L/min de no maximo 1
cmH2O. Embalagem que permita
a abertura e transferencia com
tecnica adequada; embalagem
primaria deve conter: nome do
fabricante,
lote,
data
de
fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao, nome
do responsavel tecnico, registro
na ANVISA/MS. Embalagens
primaria
e
secundaria
acondicionadas
e
rotuladas
conforme legislacao vigente na
ANVISA/MS.
ACESSORIO
Devem ser entregues com o
produto
todos
os
cabos,
conectores,
adaptadores
e
demais itens necessarios ao
perfeito
funcionamento
do
conjunto ofertado; Devem ser
entregues
os manuais
de
operacao, em portugues. COPIA
DO REGISTRO ANVISA Deve
ser
apresentada copia do
Registro do equipamento emitido
pela Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria - ANVISA /
Ministerio
da
Saude
ou
comprovacao de que o mesmo e
isento
de
registro/cadastro,
quando for o caso.

10

20,90

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0UXQTK3QJG2OTJFMDNCRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

209,00

Segunda-feira
27 de Junho de 2022
6 - Ano X - Nº 2286

Lauro de Freitas

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

08

FILTRO, umidificador, para uso HAI BREATH
adulto, respiratorio, trocador de
calor e umidade, para uso em
ventiladores pulmonares. O filtro
deve ser do tipo higroscopico,
associado a um filtro bacteriano
viral e hidrofobico, com volume
corrente na faixa cujo valor
minimo seja de 100 ml e cujo
valor maximo seja de 1000 ml. O
produto
deve
ser
esteril,
descartavel, apirogenico e de uso
unico. Deve possuir espaco
morto interno em conformidade
as normas regulamentadoras
para
este
produto.
Deve
acompanhar o produto tubo
flexivel esteril. O produto deve
possuir registro no ministerio da
Saude.
Embalagem
que
mantenha a integridade do
produto.
Acondicionado
individualmente de acordo com
normas de embalagem. Tal
embalagem deve garantir a
integridade do produto ate o
momento da sua utilizacao,
permitindo
a
abertura
e
transferencia
com
tecnica
asseptica, que atenda a RDC
185/2001 da ANVISA, constando
externamente nº. de lote, tempo
de validade da esterilizacao (no
minimo dois anos a partir da data
de esterilizacao), dados de
identificacao do fabricante, nº de
registro do Ministerio da Saude, e
validade do produto de no
minimo 12 meses.

UND

50

13,31

665,50

VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Onze mil, quatrocentos e rinta e dois reais)

11.432,00

LOTE 04
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

CANULA, de guedel, nº 04, GOOD COME
reutilizável, confeccionada em
material atoxico, flexibilidade e
curvatura
adequada,
orificio
central que garanta ventilacao,
com borda de seguranca,
resistente a desifeccao, com
numeracao na borda para
identificacao do tamanho e que
seja branco transparente para
visualizacao
de
secrecao.
Embalagem
primaria
acondicionada de acordo com as
normas de embalagem que
garanta a integridade do produto
ate o momento de sua utilizacao,
permitindo
abertura
e
transferencia
com
tecnica
asseptica;
conforme
RDC
185/2001; o rotulo da embalagem

UF
UND

QTDE
30

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
3,03
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primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do
produto, tais como: nome do
fabricante,
lote,
data
de
fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; nome
do responsavel tecnico, registro
ANVISA/MS;
a
embalagem
secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto
durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo.
Embalagem
primaria
e
secundaria rotuladas conforme a
RDC 185/01/ANVISA.
CANULA, de guedel, nº 05, GOOD COME
UND
reutilizável, confeccionada em
material atoxico, flexibilidade e
curvatura
adequada,
orificio
central que garanta ventilacao,
com borda de seguranca,
resistente a desifeccao, com
numeracao na borda para
identificacao do tamanho e que
seja branco transparente para
visualizacao
de
secrecao.
Embalagem
primaria
acondicionada de acordo com as
normas de embalagem que
garanta a integridade do produto
ate o momento de sua utilizacao,
permitindo
abertura
e
transferencia
com
tecnica
asseptica;
conforme
RDC
185/2001; o rotulo da embalagem
02
primaria e/ou o proprio produto
deve conter informacoes de
identificacao e caracteristicas do
produto, tais como: nome do
fabricante,
lote,
data
de
fabricacao, data de validade do
produto, metodo de esterilizacao,
validade da esterilizacao; nome
do responsavel tecnico, registro
ANVISA/MS;
a
embalagem
secundaria deve ser conforme a
praxe do fabricante, de forma a
garantir a integridade do produto
durante o armazenamento ate o
momento do uso; o produto deve
obedecer a qualquer legislacao
que seja inerente ao mesmo.
Embalagem
primaria
e
secundaria rotuladas conforme a
RDC 185/01/ANVISA.
VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Cento e oitenta e um reais e oitenta centavos)

30

3,03

90,90

181,80

LOTE 06
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UF

QTDE

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
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01

02

03

04

TUBO, endotraqueal, com balao
de alto volume e baixa pressao,
com cuff n. 6, descartavel, esteril,
em PVC, transparente, atoxico,
com balao com formato conico
que previne a microaspiracao,
com lumen especifico para
aspiracao sub-glotica, cuff opaco,
ponta atraumatica retraida com
olho de Murphy, termossensivel,
linha radiopaca continua, curva
de magill, com balao piloto e
valvula,
marcas
graduadas
indicativas de profundidade pelo
corpo da canula e calibre
marcado em um so local da
canula.
TUBO, endotraqueal, com balao
de alto volume e baixa pressao,
com cuff n. 6,5, descartavel,
esteril, em PVC, transparente,
atoxico, com balao com formato
conico
que
previne
a
microaspiracao,
com
lumen
especifico para aspiracao subglotica,
cuff
opaco,
ponta
atraumatica retraida com olho de
Murphy, termossensivel, linha
radiopaca continua, curva de
magill, com balao piloto e valvula,
marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da
canula e calibre marcado em um
so local da canula.
TUBO, endotraqueal, com balao
de alto volume e baixa pressao,
com cuff n. 7, descartavel, esteril,
em PVC, transparente, atoxico,
com balao com formato conico
que previne a microaspiracao,
com lumen especifico para
aspiracao sub-glotica, cuff opaco,
ponta atraumatica retraida com
olho de Murphy, termossensivel,
linha radiopaca continua, curva
de magill, com balao piloto e
valvula,
marcas
graduadas
indicativas de profundidade pelo
corpo da canula e calibre
marcado em um so local da
canula.
TUBO, endotraqueal, com balao
de alto volume e baixa pressao,
com cuff n. 7,5, descartavel,
esteril, em PVC, transparente,
atoxico, com balao com formato
conico
que
previne
a
microaspiracao,
com
lumen
especifico para aspiracao subglotica,
cuff
opaco,
ponta
atraumatica retraida com olho de
Murphy, termossensivel, linha
radiopaca continua, curva de
magill, com balao piloto e valvula,
marcas graduadas indicativas de
profundidade pelo corpo da
canula e calibre marcado em um

HAI BREATH

UND

10

7,80

78,00

HAI BREATH

UND

10

7,80

78,00

HAI BREATH

UND

10

31,46

314,60

HAI BREATH

UND

10

7,29
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so local da canula.
SISTEMA DE ANESTESIA adulto OXIGEL
UND
t baraka com balão de 3 lt,
componentes: 01 traqueia de pvc
atóxico
de
30
cm,
02
intermediários t de ayres, 01
balão de 3 lt, 01 mascara de pvc
05
tipo randel backer, 01 conector
pra sistema baraka. Embalagem:
com dados de identificacao do
produto, nome do fabricante,
registro atualizado no Ministerio
da Saude
SISTEMA
DE
ANESTESIA OXIGEL
UND
pediátrica duplo t baraka com
balão de 2 lt, componentes: 01
traqueia de pvc atóxico de 30 cm,
06
02 intermediários t de ayres, 01
balão de 2 lt, 01 mascara de pvc
tipo randel backer, 01 conector
pra sistema baraka.
SISTEMA
DE
ANESTESIA OXIGEL
UND
pediatrica duplo t baraka com
balão de 1 lt, componentes: 01
traqueia de pv atoxico de 30cm.
07
02 intermediários t de ayres, 01
balão de 1 lt, 1 mascara de pvc
tipo randel backer, 01 conector
para sistema baraka
SISTEMA
DE
ANESTESIA OXIGEL
UND
pediátrica duplo t baraKa com
balão de 1/2 lt, componentes: 01
traqueia de pvc atóxico de 30 cm,
08
02 intermediario t de ayres, 01
balão de 1/2 lt, 01 mascara de
pvc tipo randel backer, 01
conector pra sistema baraka
VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Nove mil reais)
VALOR TOTAL DOS LOTES R$
(Vinte mil, seiscentos e treze reais e oitenta centavos)

10

200,00

2.000,00

10

219,00

2.190,00

10

208,23

2.082,30

10

218,42

2.184,20

9.000,00
20.613,80

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 No
017/2022/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
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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
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
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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.
7.2. 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.
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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;
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
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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,
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;
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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.
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 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.
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:
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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.
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 026/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
017/2022/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, 13 de junho de 2022.
_________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

____________________________________________________________
EMPRESA: DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Representada pelo Sr. ISRAEL CARDOSO BASTOS SANTANA
CPF nº 293.669.505-82
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022/MRN.
PROCESSO Nº 026/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos treze dias do mês de junho 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 CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA
E SERVIÇOS LTDA , com sede na Avenida Antonio Carlos Magalhães, nº 4009, Edif. Empire Center,
Sala 205, Parque Bela Vista, CEP 40.280-000, Salvador – Bahia, Tel. (71) 3431-1060 , E-mail:
licitação@cardioservice.com.br, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob o n° 13.434.626/0001-58,
nacionalidade Brasileiro,

representada neste ato pelo

Sr.

Cristian José Delisle,

portador da carteira de identidade W034722-1 SEDPMAF/DPF,

CPF n°

344.571.005-87, 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 017/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada ns Lotes 02, 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 e Artigos de
uso Médicos, 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 017/2022/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: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 13.434.626/0001-58
ENDEREÇO: Avenida Antonio Carlos Magalhães, nº 4009, Edif. Empire Center, Sala 205, Parque Bela Vista, CEP
40.280-000, Salvador – Bahia, Tel. (71) 3431-1060 , E-mail: licitação@cardioservice.com.br
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 02
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Frasco umidificador em plástico PROTEC
branco, resistente, com escala de
máximo e mínimo e com rosca
para vedação em plástico, com
250ml, Modelo 5571 Eco, Anvisa
804351140016.

UF
UND

QTDE
200

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
11,25

VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Dois mil, duzentos e cinquenta reais)

2.250,00

2.250,00

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
017/2022/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
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.
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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.
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
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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 verificaçã o
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;
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.
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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,
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).
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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.
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 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.
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.
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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;
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.
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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 026/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
017/2022/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, 13 de junho de 2022.
_________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

______________________________________________________________
EMPRESA: CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
Representada pelo Sr. CRISTIAN JOSÉ DELISLE
CPF nº 344.571.005-87
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022/MRN.
PROCESSO Nº 026/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos treze dias do mês de junho 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 DLM HOSPITALAR EIRELI , com sede na
Rua Carlos Essenfelder, 2.282 - Boqueirão, Curitiba - PR, Telefone (41) 3205-1710, CEP. 81.650-090, Email: vendas@dlmhospitalar.com, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob o n° 34.186.181/0001-04, representada neste ato pelo Sr. Diogo Bedin Dumas,
nacionalidade Brasileiro,
portador da carteira de identidade nº 8.657.970-7 SSP/PR, CPF n°
046.378.379-44, 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 017/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada no Lote 03 , 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 e Artigos de
uso Médicos, 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 017/2022/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: DLM HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 34.186.181/0001-04
ENDEREÇO: Rua Carlos Essenfelder, 2.282 - Boqueirão, Curitiba - PR, Telefone (41) 3205-1710, CEP. 81.650-090, Email: vendas@dlmhospitalar.com, Telefone (41) 3205-1710.
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 03
ITEM

01

02

03

04

05

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UF

QTDE

MASCARA, laringea reutilizável, DLM
Modelo UND
Infantil,
em
silicone,
com LB3220
manguito de alto volume e baixa
pressao autoclavavel, nº 1, nao
esteril, embalado em material
que garanta a integridade do
produto, a apresentacao do
produto devera obedecer a
legislacao atual vigente.

20

MASCARA, laringea reutilizável DLM
Modelo UND
Infantil,
em
silicone,
com LB 3220
manguito de alto volume e baixa
pressao autoclavavel, nº 1.5 ,
nao
esteril,
embalado em
material
que
garanta
a
integridade
do
produto,
a
apresentacao do produto devera
obedecer a legislacao atual
vigente.

20

MASCARA, laringea, reutilizável DLM
Modelo UND
Infantil,
em
silicone,
com LB 3220
manguito de alto volume e baixa
pressao autoclavavel, nº 2, nao
esteril, embalado em material
que garanta a integridade do
produto, a apresentacao do
produto devera obedecer a
legislacao atual vigente.

20

MASCARA, laringea, reutilizável DLM
Modelo UND
Infantil,
em
silicone,
com LB 3220
manguito de alto volume e baixa
pressao autoclavavel, nº 2.5, nao
esteril, embalado em material
que garanta a integridade do
produto, a apresentacao do
produto devera obedecer a
legislacao atual vigente.

20

MASCARA, laringea, reutilizável, DLM
Modelo UND
adulto,
em
silicone,
com LB 3220
manguito de alto volume e baixa
pressao autoclavavel, nº 3, nao
esteril, embalado em material
que garanta a integridade do
produto, a apresentacao do
produto devera obedecer a
legislacao atual vigente.

100

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
146,00

2.920,00

146,00

2.920,00

146,00

2.920,00

146,00

2.920,00

147,33
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06

07

MASCARA, laringea, reutilizável, DLM
Modelo UND
adulto,
em
silicone,
com LB 3220
manguito de alto volume e baixa
pressao autoclavavel, nº 4, nao
esteril, embalado em material
que garanta a integridade do
produto, a apresentacao do
produto devera obedecer a
legislacao atual vigente.

100

MASCARA, laringea, reutilizável, DLM
Modelo UND
adulto,
em
silicone,
com LB 3220
manguito de alto volume e baixa
pressao autoclavavel, nº 5, nao
esteril, embalado em material
que garanta a integridade do
produto, a apresentacao do
produto devera obedecer a
legislacao atual vigente.

20

147,33

14.733,00

146,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Quarenta e quatro mil e sessenta e seis reais)

2.920,00

44.066,00

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
017/2022/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
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.
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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.
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
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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;
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.
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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,
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).
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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.
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 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.
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.
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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;
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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0UXQTK3QJG2OTJFMDNCRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
27 de Junho de 2022
32 - Ano X - Nº 2286

Lauro de Freitas

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

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
0101

Programa/Ação
10.302.001.2003

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 026/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
017/2022/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, 13 de junho de 2022.
_________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

_______________________________________
EMPRESA: DLM HOSPITALAR EIRELI
Representada pelo Sr. DIEGO BEDIN DUMAS
CPF nº 046.378.379-44
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022/MRN.
PROCESSO Nº 026/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos treze dias do mês de junho 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
PROMEDI DISTRIBUUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede na Avenida Carlos Júnior, 456 - Três Vendas Erechim/RS, CEP 99.713-190, Telefone (54) 2106-1270, E-mail licitacao02@promedisaude.com.br
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 27.806.274/000129, representada neste ato pelo Sra. Fabiana Domingues, nacionalidade Brasileiro, portador da carteira
de identidade nº 7063788629 - SSP/RS, CPF n° 959.084.550-91, 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 017/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da
empresa relacionada no Lote 07, 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 e Artigos de
uso Médicos, 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 017/2022/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: PROMEDI DISTRIBUUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 7.806.274/0001-29
ENDEREÇO: Avenida Carlos Júnior, 456 - Três Vendas - Erechim/RS, CEP 99.713-190, Telefone (54) 2106-1270, E-mail
licitacao02@promedisaude.com.br
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 03
ITEM

MARCA

UF

QTDE

VALVULA,
reguladora
de IFAB
pressao,
para
cilindro
de
oxigenio,
com
fluxometro
aneroide com capacidade minima
de 0 a 15 litros, com manometro
para medida de pressao de
cilindro, certificacao Inmetro.
embalagem com dados de
identificacao do produto e marca
do fabricante.

UND

20

VALVULA,
reguladora
de IFAB
pressao, para cilindro de ar
comprimido, com fluxômetro com
capacidade minima de 0 a 15
litros, confeccionada em metal
cromado, vazao de 15 l/min,
pressao de entrada 0 a 300
kgf/cm², pressao de saida 3,5
kgf/cm² (fixa); rosca de entrada
02
universal.
com
valvula
de
seguranca, conexao de entrada e
saida de acordo com padrao
ABNT,
certificacao
Inmetro.
embalagem com dados de
identificacao do produto e marca
do fabricante.
Acompanha
válvula
de
segurança,
Fluxômetro, Conexão padrão
ABNT 11906.
VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Oito mil quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

UND

01

ESPECIFICAÇÃO

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
321,90

6.438,00

5

448,64

2.243,20

8.047,50

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
017/2022/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;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0UXQTK3QJG2OTJFMDNCRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
27 de Junho de 2022
35 - Ano X - Nº 2286

Lauro de Freitas

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81
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
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
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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.
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.
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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;
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
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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,
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;
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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.
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 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.
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, confirmand o 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:
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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.
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
0101

Programa/Ação
10.302.001.2003

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 026/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
017/2022/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, 13 de junho de 2022.
_________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

__________________________________________________________________
EMPRESA: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Representada pelo Sra. FABIANA DOMINGUES
CPF nº 959.084.550-91
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022/MRN.
PROCESSO Nº 026/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos treze dias do mês de junho 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 ULTRA MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO
E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, com sede Avenida Queira Deus, 915,
Galpão 30a, Portão Lauro de Freitas, Ba, CEP 42.713-480, Telefone (71) 3024-8526/3024-8520, E-mail
licitacao@ultramedical.net..br, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob o n° 18.192.961/0001-00, representada neste ato pelo Sr. Philip Coelho de Carvalho,
nacionalidade Brasileiro,
portador da carteira de identidade nº 1400322405, SSP/BA CPF n°
859.598.565-06, 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 017/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada no Lote 09, 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 e Artigos de
uso Médicos, 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 017/2022/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:

ULTRA MEDICAL INDUSTRIA

COMERCIO

E IMPORTAÇÃO

DE MATERIAIS

HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 18.192.961/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Queira Deus, 915, Galpão 30a, Portão Lauro de Freitas, Ba, CEP 42.713-480, Telefone (71) 30248526/3024-8520, E-mail licitacao@ultramedical.net..br
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 09
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

PLACA, adesiva, descartavel,
tamanho infantil, compativel com
bisturi eletrico marca Wem.
01
Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca
do fabricante.
PLACA, adesiva, descartavel,
bipartida,
tamanho
adulto,
compativel com bisturi eletrico
marca
Wem.
Devem
ser
entregues com o produto todos
os
cabos,
conectores,
adaptadores e demais itens
necessarios
ao
perfeito
funcionamento
do
produto
02
ofertado.
Deve
apresentar
registro
na
ANVISA.
A
embalagem individual primaria e
secundaria rotuladas conforme a
RDC 185/01/ANVISA. O produto
deve obedecer a qualquer
legislacao vigente que seja
inerente ao mesmo.
VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Sete mil e oitocentos reais)

MARCA

UF

BDI MEDICAL UND
BLUE PAD

QTDE
100

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
8,00
800,00

BDI MEDICAL UND
BLUE PAD

1000

7,00

7.000,00

7.800,00

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 No
017/2022/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;
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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
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
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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.
7.2. 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.
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8.8. Efetuar o pagamento dos medicamentos entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro
de Preço;
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;
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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,
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;
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f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
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 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.
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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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
0101

Programa/Ação
10.302.001.2003

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 026/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
017/2022/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, 13 de junho de 2022.
_________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

___________________________________________________________
EMPRESA: ULTRA MEDICAL COM. DE MAT. HOSPITALARES EIRELI
Representada pelo Sr. PHILIP COELHO DE CARVALHO
CPF nº 859.598.565-06
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Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.045, DE 27 DE JUNHO DE 2022

Estabelece parâmetros para construção, ampliação e/ou
reforma, e para concessão de alvarás de funcionamento
de postos de serviço e abastecimento de veículos no
Município, na forma que indica e dá outras providências.

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

DECRETA:
Art. 1º. A implantação de postos de serviço e abastecimento de veículos será permitida
em lotes com acesso garantido por vias arteriais e/ou coletoras, conforme hierarquização viária
municipal vigente.
§ 1º. Fica excluídos do disposto no caput deste artigo, lotes inseridos na Zona de Interesse
Cultural 1 – ZIC 1, sendo incompatíveis para o uso, independente da hierarquia viária, com limites
definidos no Anexo I deste Decreto.
§ 2º. Serão exigidos dispositivos de controle de acesso (entrada e saída de veículos) que
minimizem a interferência no tráfego da via.
§ 3º. Nas áreas integrantes do Plano de Proteção do Aeroporto Deputado Luís Eduardo
Magalhães está condicionada a apresentação da aprovação do projeto arquitetônico pelo Órgão
Regional do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA.
Art. 2º. Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros para a construção, ampliação ou
reforma de postos de combustível:
a)

A testada do terreno, ao longo da via que dá acesso ao empreendimento, deverá ter

dimensionamento suficiente para possibilitar o atendimento aos requisitos mínimos de mobilidade
e acessibilidade ao posto, que serão analisados no processo específico de licenciamento;
b)

Recuos mínimos para a ilha de abastecimento, contados a partir dos limites do lote:

-

Frontal = 4,00m (quatro metros) até a projeção da cobertura da ilha de bombas

e 10,00m (dez metros) para o eixo das bombas de abastecimento;
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-

Laterais = 3,00m (três metros), até a projeção da cobertura da ilha de bombas;

-Fundo = 3,00 (três metros), até a projeção da cobertura da ilha de bombas;
c)

Recuos mínimos para as demais edificações do empreendimento, contados a

partir dos limites do lote:
-

Frontal = 4,00m (quatro metros);

-Laterais= 1,50m (um metro e meio), podendo ser dispensado em uma das laterais, desde
que se dobre o recuo na outra lateral;
-Fundo = 1,50m (um metro e meio), podendo ser dispensado nos casos de edificações
térreas; d)Índice de Ocupação (I.O.) máximo: 60% (sessenta por cento);
e)

Índice de Permeabilidade (I.P.) mínimo: 20% (vinte por cento); f)Gabarito: 02

(dois) pavimentos (térreo mais um).
§ 1º. Deverá ser assegurado o limite mínimo de 10,00m (dez metros) entre o ei x o
d as bombas e os limites dos terrenos vizinhos.
§ 2º. Nos casos de imóveis localizados na Estrada do Coco / Avenida Santos Dumont,
deverão ser observados os Recuos Específicos da Via (e suas atualizações) prevalecendo sempre
o recuo de maior grandeza.
§ 3º. Nas vias em que haja previsão de ampliação de caixa de pista ou duplicação,
poderão ser exigidos recuos maiores do que os referidos no caput deste artigo.
§ 4º. O cálculo do Índice de Ocupação (I.O.) deve englobar não só a ilha de
abastecimento, mas todas as edificações do empreendimento.
§ 5º. Para outras atividades que venham a ser exercidas além do abastecimento de
veículos (a exemplo de loja de conveniências, escritório administrativo e troca de óleo), a
quantidade exigida de vagas de estacionamento seguirá as proporções estabelecidas pelo Código
de Obras Municipal.
Art. 3º Para efeito de compatibilidade entre atividades, ficam estabelecidas as distâncias
mínimas constantes no Anexo II deste Decreto, que deverão ser atendidas para viabilizar a
construção e/ou ampliação dos postos de abastecimento de veículos.
§ 1º. O atendimento às distâncias citadas no caput desde artigo poderá ser substituído por
apresentação de anuência expressa, emitida pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, ou
apresentação do projeto de segurança contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo órgão,
viabilizando a implantação do posto de abastecimento de veículos no local em análise.
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§ 2º. A planta de localização do projeto do empreendimento deverá conter a indicação
de todas as edificações contíguas e suas atividades, ao longo de 100,00m(cem metros) para todos
os usos; 250,00m (duzentos e cinquenta metros) para comércios de revenda de GLP e 400,00m
(quatrocentos metros) para postos de abastecimento de veículos, contados a partir dos limites do
lote.
§ 3º. As distâncias referidas neste Artigo e no Anexo II, com exceção das distâncias para
outros postos de abastecimento de veículos, serão obtidas através do raio medido a partir do eixo
de cada bomba de abastecimento até o limite do lote a ter o uso verificado.
§ 4º As distâncias referidas neste Artigo e no Anexo II, quando em referência a outros
postos de abastecimento de veículos, serão obtidas através da medição da menor distância
horizontal entre o eixo da bomba de abastecimento mais próxima projetada até o eixo da bomba
de abastecimento mais próxima existente, devendo esta distância ser empregada apenas em postos
consolidados na mesma via.
§ 5º. Não será exigida distância mínima entre postos de abastecimento de veículos
situados em lados opostos das rodovias com pista dupla separadas por barreiras fixas.
Art. 4º. Será exigida Licença Ambiental para os empreendimentos, tanto para a execução
da obra (sendo requisito para o alvará de construção, reforma ou ampliação) quanto para o
exercício da atividade (sendo requisito para o alvará de localização e funcionamento).
Parágrafo Único No caso de encerramento das atividades, será exigida a apresentação
do respectivo Plano de Desativação.
Art. 5º Os processos de solicitação de alvará de construção serão necessariamente
precedidos de processos de Análise de Orientação Prévia – AOP.
Art. 6º Além do projeto arquitetônico, os processos de solicitação de alvará de construção,
reforma e/ou ampliação devem apresentar também projeto completo de drenagem e esgotamento
sanitário.
§ 1º. Nos casos de atividades de lavagem de veículos, troca de óleo e outros serviços que
utilizem produtos lubrificantes, deverá ser prevista caixa separadora de água e óleo (SAO).
§ 2º. O projeto de esgotamento sanitário deverá prever o tratamento dos efluentes antes do
seu lançamento.
Art. 7º. Também será exigido projeto de segurança contra incêndio e pânico, devidamente
aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, acompanhado de memorial descritivo e
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ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do profissional responsável pelo projeto,
independente do atendimento às distâncias mínimas constantes no Anexo II deste Decreto.
Art. 8º Além da análise do projeto arquitetônico e dos projetos de drenagem e esgotamento
sanitário, os processos passarão também pela análise da Secretaria de Trânsito Transporte e
Ordem Pública - SETTOP.
Art. 9º Para o alvará de funcionamento, além da documentação exigida para os
empreendimentos comerciais em geral, e da Licença Ambiental referida no artigo 4º, será
indispensável a apresentação de:
a) Plano de Treinamento de Funcionários quanto à prevenção de acidentes relacionados
a vazamentos, transbordamentos e derramamentos (Plano de contingência,
acompanhado da respectiva ART);
b) Plano de Treinamento de Técnicas de Combate a Incêndio (Brigada de Incêndio);
c) Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB;
d) “Habite-se” da edificação ou, no caso de construções existentes, “Regularização do
Empreendimento”.
Art. 10 Os empreendimentos que prestarão serviços de abastecimento de GNV (Gás
Natural Veicular) deverão atender a todas as exigências da Norma Brasileira – NBR que versa
sobre critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás combustível comprimido, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Art. 11 Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº
4.790/2021.
Lauro de Freitas, 27 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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ANEXO I – DECRETO MUNICIPAL Nº 5.045, DE 27 DE JUNHO DE 2022
ZONA INCOMPATÍVEL PARA O USO
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ANEXO II - DECRETO MUNICIPAL Nº 5.045, DE 27 DE JUNHO DE 2022
DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA USOS EXISTENTES

TIPO DE EMPREENIDMENTO

DISTÂNCIA MÍNIMA A
SER OBSERVADA (m)

Edificações destinadas ao uso residencial (casas, edifícios e

10

condomínios residenciais, villages e outros)
Edificações destinadas a hospedagem (hotéis, pousadas,

10

albergues, motéis e outros)
Edificações destinadas ao ensino informal ou atividades

10

físicas
(academias, cursos diversos e outros)
Edificações destinadas ao comércio de grande porte

25

(“shopping
centers”, supermercados, grandes feiras e outros)
Edificações destinadas a serviços de saúde (clínicas,

50

hospitais,
laboratórios, bancos de sangue, postos de saúde e outros)
Edificações destinadas a cultos (templos, igrejas, terreiros,

50

capelas e outros)
Edificações com grande concentração de público (sede de

50

associações, clubes, casas de eventos, ginásios, estádios e
outros)
Edificações destinadas ao ensino formal (escolas, colégios,

50

faculdades, bibliotecas e outros)
Edificações destinadas ao comércio de materiais

250

inflamáveis I
(revendas de GLP ou comércio de fogos de artifício)
Edificações destinadas ao comércio de materiais

400

inflamáveis II
(postos de serviço de abastecimento de veículos)
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LEI MUNICIPAL Nº 1.998, DE 27 DE JUNHO DE 2022

Altera a redação dos arts. 6º e 8º, da Lei 1.275, de 24
de outubro de 2007, que instituiu o Programa
Municipal Universidade para Todos – PROMUNI, no
Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, na
forma que indica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICIPAL 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 O art. 6º da Lei Municipal de Nº 1.275, de 24 de outubro de 2007, que
instituiu o Programa Municipal Universidade para Todos – PROMUNI, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 6º Fica a Instituição de Ensino Superior obrigada a oferecer, no mínimo, 1
(uma) bolsa integral, 100% (cem por cento), para cada 100 (cem) alunos
matriculados.” (NR)
§ 1 (....);
§ 2 (...).
Art. 2º O art. 8º da Lei Municipal de Nº 1.275, de 24 de outubro de 2007, que
instituiu o Programa Municipal Universidade para Todos – PROMUNI, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 8º A Instituição de Ensino Superior que aderir ao PROMUNI poderá
compensar, mensalmente, até 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento)
do valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN devido, durante
o período de vigência do Termo de Adesão.” (NR)
§ 1 (....);
§ 2 (...);
§ 3 (...).
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se às disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 27 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
AVISO DE IMPUGNAÇÃO PE Nº 009/2022/SMS

A Copel da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o pedido de IMPUGNAÇÃO PE
Nº 009/2022/SMS, Registro de Preço para aquisição de INSUMOS, SANEANTES,
ANTISSÉPTICOS E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS para atender as demandas da
Secretaria de Saúde do Município de Lauro de Freitas - BA, Impetrado pela empresa:
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, no dia 24/06/2022.
Por oportuno, acolhemos o petitório atribuímos-lhe efeito SUSPENSIVO. Desta feita, fica
ADIADO o PE supramencionado, marcado para o dia 30/06/2022. O inteiro teor da mesma
encontra-se à disposição dos interessados na Comissão. Denise de Sousa Alves – Pregoeira.
Lauro de Freitas/Bahia, 27/06/2022.
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EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 205/2016

Locador: JOSE ROBERTO DOS SANTOS. CPF: 444.107.274-00. Contratante: Município
de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 09358/2022. Dispensa: 035/2016. Objeto do
Contrato: O objeto deste contrato é a locação do imóvel situado no Rua Caixa D Agua, 16,
Caji, Lauro de Freitas/BA, onde funcionará a Creche Mãe Maria, podendo, entretanto, o
LOCATÁRIO dar-lhe outra destinação de serviço público. Objeto do Aditamento: Renovação
do contrato por mais 12 (doze) meses, com termo inicial em 05/07/2022 e termo final em
05/07/2023, mantendo-se o valor atualmente praticado, conforme dotação orçamentária supra
e justificativa acostada ao processo administrativo em epigrafe, em atendimento à requisição
da

Secretaria

Municipal

de

Educação.

Dotação

Orçamentária:

02.1001.2206.33903600.15001001; 02.1001.2206.339036.1550000. Data de Assinatura: 14
de Junho de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2017/SMS
Contratada: CLINICA SANTA CLARA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA –
EPP, inscrita no CNPJ nº 13.761.812/0002-82. Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS. Processo Administrativo: 03977/2022. Objeto do Contrato: O presente Termo tem
por objeto a execução, pela contratada, de serviços de saúde estabelecidos no ANEXO I do
presente contrato a serem prestados a munícipes de Lauro de Freitas e/ou munícipes de
regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico/financeiro) adiante
fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS. Dotação Orçamentária:
23.2301.2359.33903900.15001002.16000000 Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo por
mais 180 (cento e oitenta) dias, com termo inicial em 22/05/2022 e o termo final em
22/11/2022, conforme dotação orçamentaria e justificativa técnica da Secretaria Municipal de
Saúde. Data da Assinatura: 20 de maio de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho.
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EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2017/SMS

Contratada: CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICO S/A. CNPJ: 42.771.949/0055-28.
Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

Processo Administrativo:

03660/2022. Modalidade: Chamamento Público Nº 001/2014. Objeto do Contrato: O presente
Termo tem objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviços de saúde estabelecidos no
ANEXO I do presente contrato a serem prestados a munícipe de Lauro de Freitas e/ou
munícipes

de

regiões

referenciadas

deste

Município,

nos

limites

quantitativos

(físico/financeiro) adiante fixados, que seguirão as Normas do Sistema Único de Saúde –
SUS. Objeto do Aditamento: Aditivo de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, com termo
inicial em 29/05/2022 e o termo final em 29/11/2022, conforme dotação orçamentaria e
justificativa

técnica

da

Secretaria

Municipal

de

Saúde.

Dotação

orçamentária:

1500.1002.1600.0000 Data da Assinatura: 27 de Maio de 2022. Moema Isabel Passos
Gramacho.
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EXTRATO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos da art. 24º, Inciso II, Lei 8.666/93,
declaro DISPENSADO o Procedimento Licitatório para realização da despesa abaixo
especificada, Homologada e Adjudicado o presente ato, nos termos que se segue: Processo:
06823/2022. Credor: DEPAU COMERCIO DE MADEIRAS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
inscrito no CNPJ nº 07.188.943/0001-39. Valor: O presente Contrato tem o valor global de R$
8.347,50 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Dotação:
02.0600.2866.33903000.15000000. Objeto: Aquisição de 30 (trinta) rolos de condutor elétrico
para finalizar o cumprimento das normas de segurança e proteção contra incêndio nos prédios
públicos e no Centro Administrativo de Lauro de Freitas - CALF, conforme especificações no
termo de referência no processo supra. Data da Assinatura: 22 de Junho de 2022. Moema
Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CONTRATADA: DEPAU
COMERCIO DE MADEIRAS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº
07.188.943/0001-39. Modalidade: Dispensa de Licitação nº 020/2022, art. 24º, Inciso II, Lei
8.666/93. Processo: 06823/2022. Objeto: Aquisição de 30 (trinta) rolos de condutor elétrico
para finalizar o cumprimento das normas de segurança e proteção contra incêndio nos prédios
públicos e no Centro Administrativo de Lauro de Freitas - CALF, conforme especificações no
termo de referência no processo supra. Valor: O presente Contrato tem o valor global de R$
8.347,50 (oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Dotação:
02.0600.2866.33903000.15000000. Prazo de vigência: O presente Contrato terá vigência de
30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 22 de Junho
de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2020/SMS

Contratada: ISAS – INSTITUTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 16.438.624/0001-25. Contratante: Município de Lauro de Freitas.

Processo

Administrativo: 03686/2022. Licitação: Pregão Eletrônico nº 029/2019/SMS. Objeto do
Contrato Contratação de Instituição Jurídica de direito privado, especializada na prestação de
serviços de diagnósticos em anatomia patológica, para atender aos usuários/SUS do
Município de Lauro de Freitas—BA, conforme termo de referência e planilha anexa ao edital.
Dotação Orçamentária: 23.2301.2359.33903900.15001002.16000000 Objeto do Aditamento:
Aditivo de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, com termo inicial em 26/05/2022 e o
termo final em 26/11/2022, conforme dotação orçamentaria e justificativa técnica da
Secretaria Municipal de Saúde. Data da Assinatura: 26 de maio de 2022. Moema Isabel
Passos Gramacho.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
PO R T A R I A – G A P R E N º 1 9 6 , DE 2 7 D E J U N H O D E 2 02 2
Convoca servidora com vistas a reintegração, de
acordo com afastamento ocorrido no ano de 2001,
após sentença no corpo do processo judicial.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS , Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais:
CONSIDERANDO

sentença

exarada

no

corpo

do

processo

judicial

nº

0503249.34.2014.8.05.0150, atinente a irresignação contra fatos ocorridos no ano de 2001.
CONSIDERANDO nota técnica emitida pela Corregedoria, bem como recomendação da
Procuradoria Geral do Município.
CONSIDERANDO o elevado lapso temporal entre a saída da servidora, superior a 20
anos, bem como a necessidade de exames médicos admissionais
RESOLVE:
Art. 1.

Convocar a servidora MARCIA MARIA GUIMARÃES CONCEIÇÃO,

professora, afastada desde 01/04/2001, para inspeção médica e posterior reintegração, em
cumprimento a sentença judicial exarada no processo nº 0503249.34.2014.8.05.0150.
Art. 2. A inspeção médica será realizada no serviço médico municipal, nos termos do
procedimental vigente, devendo a servidora apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO),
para retorno as suas atividades.
Lauro de Freitas, 27 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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