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9 de Agosto de 2022
2 - Ano X - Nº 2324

Lauro de Freitas

Atas
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022/SMS.
PROCESSO Nº 03.312/2022.
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos oitavo dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/Nº, Aracuí – Lauro de Freitas/Bahia, representado por sua
Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída
nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, e a empresa ABC
FARMA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP com sede à Rua A Quadra 04 Lote 02, Fazenda
Malícia,

Vila

de

Abrantes,

Camaçari

-

Bahia

CEP

42.840-000,

e-mail:

abcfarmadiretoria1@hotmail.com (71) 3389-5698, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda sob o n° 12.769.449/0001-06, representada neste ato pelo Sr. José Cícero
Couto Neto, empresário, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n.o 1.633.850-25
SSP/BA, CPF n° 193.100.055-72 observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com
o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇO Nº 011/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no
Item 04, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do
Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o presente Registro de preço para aquisição de

MEDICAMENTOS HOSPITALARES para atender as demandas das unidades de urgências e
emergências (UPA E PA´S), Hospital Jorge Novis e SAMU do Município de Lauro de Freitas-BA,
conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde,
especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 011/2022/SMS, 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.
2.1.1. Em caso de celebração de contrato decorrente da ata de registro de preço, o mesmo poderá
ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8666/93.
2.1.2. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Saúde, convocará o(s) licitante(s)
vencedor(es), por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
2.1.3. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o
ATA Nº 018/2022/SMS
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compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia –
Secretaria de Saúde e o(s) licitante(s) vencedor(es) do Certame, será formalizada de acordo
com o Anexo II e terá validade de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura;
2.1.4. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia - Secretaria de Saúde, obedecida
à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preços, 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;
2.1.5. O Sistema de Registro de Preço não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas
no Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
2.1.6. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Saúde, não está obrigada, durante
o prazo de validade do Registro de Preço 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;
2.1.7. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação
específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, quiser o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o
menor que o obtido em referida licitação;
2.1.8. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preço, sem
justificativa por escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da
aplicação das sanções administrativas previstas no item 16 deste Edital e art. 81 da Lei nº.
8.666/93, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a
ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso
representado pela assinatura da Ata de Registro de Preço;
2.1.9. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.

O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde,

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.
ATA Nº 018/2022/SMS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPRESA REGISTRADA: ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CNPJ:12.769.449/0001-06 E-MAIL: abcfarmadiretoria1@hotmail.com /Tel.: (71) 3389-5698
ENDEREÇO: Rua A Quadra 04 Lote 02, Fazenda Malícia, Vila de Abrantes, Camaçari - Bahia
CEP 42.840-000
LOTE 04 - PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS E SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO
ITEM

01

02

03

04
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

DISCRIMINAÇÃO

Atracúrio, besilato 10 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
5 mL
Betametasona, acetato +
Betametasona, fostato
dissódico (3 mg + 3 mg)/mL.
Suspensão injetável, ampola
de 1 mL
Cetoprofeno 50 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
2 mL
Cetoprofeno 100 mg. Pó
liófilo para solução injetável
Cisatracúrio, besilato, 2
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 10 mL
Cisatracúrio, besilato, 2
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 5 mL
Dexametasona 2 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
1 mL
Dexametasona 4 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
2,5 mL
Diclofenaco sódico 25
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 3 mL
Hidrocortisona, succinato
sódico 100 mg. Pó liófilo
injetável
Hidrocortisona, succinato
sódico 500 mg. Pó liófilo
injetável
Metilprednisolona, succinato
sódico 500 mg. Pó liofilizado
para solução injetável
Rocurônio, brometo 10
mg/mL . Solução injetavel,
ampola 5 mL
Suxametônio, cloreto 100
mg. Pó liófilo para solução
injetável + Diluente.

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

Cristália

Ampola

300

30,00

9.000,00

Cosmed

Ampola

1200

7,40

8.880,00

Cristália

Ampola

30.000

1,30

39.000,00

Cristália

30.000

3,12

93.600,00

Cristália

Frasco
Ampola
Ampola

2.000

31,58

63.160,00

Cristália

Ampola

4.000

31,14 124.560,00

Farmace

Ampola

35.000

1,54

Hypofarma

Ampola

50.000

2,10 105.000,00

Farmace

Ampola

50.000

0,82

41.000,00

Blau

Frasco
Ampola

30.000

2,48

74.400,00

Blau

Frasco
Ampola

30.000

4,40 132.000,00

Fresenius

Frasco
Ampola

2.000

22,00

44.000,00

1.500

11,00

16.500,00

5.000

20,00 100.000,00

Cristália

União
Química

Frasco
Ampola
Frasco
Ampola

V.UNIT.

V.TOTAL

53.900,00

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 905.000,00.

ATA Nº 018/2022/SMS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPRESA REGISTRADA: ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
CNPJ:12.769.449/0001-06 E-MAIL: abcfarmadiretoria1@hotmail.com /Tel.: (71) 3389-5698
ENDEREÇO: Rua A Quadra 04 Lote 02, Fazenda Malícia, Vila de Abrantes, Camaçari - Bahia
CEP 42.840-000
LOTE 06 - ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTÊMICO II
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09
10

11

DISCRIMINAÇÃO

Cilastatina sódica +
Imipenem (500 +
500)mg. Pó para
solução injetável
Ciprofloxacino,
cloridrato 2 mg/mL.
Solução injetável,
frasco/bolsa em
sistema fechado com
100 mL
Ciprofloxacino,
cloridrato 2 mg/mL.
Solução injetável,
frasco/bolsa em
sistema fechado com
200 mL
Clindamicina, fosfato
150 mg/mL. Solução
injetável, ampola de 4
mL
Fluconazol 2 mg/mL.
Solução injetável,
frasco/bolsa em
sistema fechado com
100 mL
Gentamicina, sulfato 40
mg/mL. Solução
injetável, ampola de 1
mL
Gentamicina, sulfato 40
mg/mL. Solução
injetável, ampola de 2
mL
Meropenem 500 mg.
Pó para solução
injetável
Meropenem 1 g. Pó
para solução injetável
Metronidazol 5 mg/mL.
Solução injetável,
frasco/bolsa em
sistema fechado com
100 mL
Oxacilina sódica 500
mg. Pó para solução

ATA Nº 018/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

Rambaxy

Frasco
Ampola

1.000

15,00

V.TOTAL
15.000,00

Hypofarma

Frasco/Bolsa 10.000

18,00 180.000,00

Fresenius

Frasco/Bolsa 10.000

37,20 372.000,00

Hypofarma

Ampola

5.000

4,20

21.000,00

Cristália

Frasco/Bolsa

1.000

15,00

15.000,00

Santisa

Ampola

2.000

1,14

2.280,00

Santisa

Ampola

2.000

1,24

2.480,00

Aurobindo

Frasco
Ampola

2.000

14,00

28.000,00

Aurobindo

Frasco
Ampola
Frasco/Bolsa

1.000

24,50

24.500,00

2.000

3,20

6.400,00

Frasco
Ampola

6.000

1,49

8.940,00

Fresenius

Aurobindo

PE Nº 011/2022/SMS
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injetável
12

13

14

15

Piperacilina sódica +
Tazobactam sódico (2 +
0,25)g. Pó para solução
injetável
Piperacilina sódica +
Tazobactam sódico (4 +
0,5)g. Pó para solução
injetável
Sulfametoxazol +
Trimetoprina (80 mg +
16 mg)/mL. Solução
injetável, ampola de 5
mL
Vancomicina, cloridrato
500 mg. Pó liófilo
injetável

Aurobindo

Frasco
Ampola

1.000

20,50

20.500,00

Aurobindo

Frasco
Ampola

1.000

23,50

23.500,00

Branfarma

Ampola

500

1,60

800,00

ABL

Frasco
Ampola

2.000

4,00

9.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE 06 R$ 730.000,00.

VALOR GLOBAL DOS LOTES 04 e 06 R$ 1.635.000,00 (hum milhão, seiscentos e trinta e
cinco mil reais).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde,
obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações
assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e
especificações constantes no Anexo II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão
Eletrônico No 011/2022/SMS – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia não está obrigada, durante o prazo de validade do
registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo
realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica,
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;
ATA Nº 018/2022/SMS

PE Nº 011/2022/SMS
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5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
6. DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA
a) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil
após a data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas
(BA), no horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em
dia não útil na SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefone (71)
3369-9973/3379-4692.
d) Os materiais serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS,
Lauro de Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até
sua entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos materiais pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos materiais que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse
prazo e não havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais
cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos materiais, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo um ano, a contar partir da data de
entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, será o responsável pelo gerenciamento
e fiscalização da entrega dos materiais, ou na sua ausência um outro servidor por ela indicado
devidamente documentado.
ATA Nº 018/2022/SMS
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7. DO PAGAMENTO
7.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo
responsável pelo recebimento.
c) O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
7.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada, sendo de preferência no banco 104 (cento e quatro) (cento e quatro) (Caixa Econômica
Federal) no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos produtos, acompanhado da
respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e
atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5°
da Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela contratada.
7.3. A Secretaria não receberá produtos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo II (Planilha
Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 17;
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;
7.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria
Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na
fase de habilitação do Certame licitatório, conforme itens 7.1 e 7.2 deste Edital;
7.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do
Anexo IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
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).
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

a) Fornecer todos os medicamentos, de acordo com as especificações do termo de referência.
b) Os medicamentos a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os
padrões usuais de mercado, com identificação do fabricante e marcas, que permitam a aferição, pelo
contratante.
c) Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;
d) Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos
federais, estaduais e municipais competentes, para fornecimento dos bens objeto deste termo de
referência;
e) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com
o fornecimento dos bens, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e
prepostos (Art. 71, Lei 8666/93);
f) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado.
g) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo gerenciador da Ata, atendendo
prontamente a todas as reclamações.

9. OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

a) Exercer a fiscalização dos medicamentos recebidos, por servidor designado para acompanhamento
desta Ata de Registro de Preço, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento
e Nota Fiscal, a verificação do mesmo.
b) Efetuar o pagamento dos itens entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço.
c) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao licitante vencedor;
d) Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações;
e) Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.

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;
ATA Nº 018/2022/SMS
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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, a Administração da Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas/Bahia, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
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 lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
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;
11.2. 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
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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

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. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 03.312/2022, o Edital do Pregão Eletrônico
Nº 011/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;

14.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Lauro de Freitas,
Capital do Estado da Bahia.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.

Lauro de Freitas/Ba, 08 de agosto de 2022.
___________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
PREFEITA

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

_____________________________________________________
EMPRESA ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
Representada pelo Sr. José Cícero Couto Neto
CPF nº 193.100.055-72

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022/SMS.
PROCESSO Nº 03.312/2022.
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos oitavo dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/Nº, Aracuí – Lauro de Freitas/Bahia, representado por sua
Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída
nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, e a empresa
ATLÂNTICO LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com sede à Rua Siloni
Pereira, nº 142, Centro, Miguel Calmon / BA CEP 44.720-000, e-mail: atlanticomed2021@gmail.com
(71) 3508-6827, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°
14.249.047/0001/-06, representada neste ato pela Srª. Michelle Christine de Araújo, empresária,
brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade n.o 16.317-22 SSP/RN, CPF n° 068.683.23450 observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação
das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº
011/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de
acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital que
integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o presente Registro de preço para aquisição de

MEDICAMENTOS HOSPITALARES para atender as demandas das unidades de urgências e
emergências (UPA E PA´S), Hospital Jorge Novis e SAMU do Município de Lauro de Freitas-BA,
conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde,
especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 011/2022/SMS, 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.
2.1.1. Em caso de celebração de contrato decorrente da ata de registro de preço, o mesmo poderá
ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8666/93.
2.1.2. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Saúde, convocará o(s) licitante(s)
vencedor(es), por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05
ATA Nº 019/2022/SMS
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(cinco) dias úteis;
2.1.3. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o
compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia –
Secretaria de Saúde e o(s) licitante(s) vencedor(es) do Certame, será formalizada de acordo
com o Anexo II e terá validade de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura;
2.1.4. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia - Secretaria de Saúde, obedecida
à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preços, 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;
2.1.5. O Sistema de Registro de Preço não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas
no Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
2.1.6. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Saúde, não está obrigada, durante
o prazo de validade do Registro de Preço 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;
2.1.7. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação
específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, quiser o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o
menor que o obtido em referida licitação;
2.1.8. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preço, sem
justificativa por escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da
aplicação das sanções administrativas previstas no item 16 deste Edital e art. 81 da Lei nº.
8.666/93, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a
ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso
representado pela assinatura da Ata de Registro de Preço;
2.1.9. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.

O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde,

que exercerá suas atribuições.
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4. DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1.

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

na presente Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de
classificação obtida no Certame licitatório.

EMPRESA REGISTRADA: ATLÂNTICO LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
CNPJ: 14.249.047/0001/-06 E-MAIL: atlanticomed2021@gmail.com

/

Tel.: (71) 3508-6827

ENDEREÇO: Rua Siloni Pereira, nº 142, Centro, Miguel Calmon / BA CEP 44.720-000
LOTE 01 - APARELHO DIGESTIVO, METABOLISMO E NUTRIÇÃO
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

DISCRIMINAÇÃO

Ácido Ascórbico 100 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
5 mL
Atropina, sulfato 0,25 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
1 mL
Bromoprida 5 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
2 mL
Carvão ativado, forma
farmacêutica: em pó. Frasco
25,00 g
Dimenidrinato + Cloridrato de
Piridoxina (50 mg + 50
mg)/mL. Solução injetável,
amp de 1 mL
Dimenidrinato + Cloridrato de
Piridoxina + Glicose +
Frutose (3 mg + 5 mg + 100
mg + 100 mg)/mL. Solução
injetável, ampola de 10 mL
Escopolamina, butilbrometo
20 mg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL
Escopolamina, butilbrometo +
Dipirona (4 mg + 500
mg)/mL. Solução injetável,
amp de 5 mL
Fosfato de sódio monobásico
monoidratado + fosfato de
sódio dibásico heptaidratado
(160 mg + 60 mg)/mL.
Solução retal (Enema), frasco
com 130 mL
Glicerol 120 mg/mL (12%).
Solução retal (Enema), frasco

ATA Nº 019/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

Farmace

Ampola

15.000

0,60

9.000,00

Farmace

Ampola

5.000

0,91

4.550,00

Hipolabor

Ampola

15.000

1,07

16.050,00

PNatureza

Frasco

2.000

13,38

26.760,00

União Qímica

Ampola

32.000

1,80

57.600,00

Cosmed

Ampola

15.000

2,22

33.300,00

Farmace

Ampola

5.000

1,18

5.900,00

Hipolabor

Ampola

50.000

2,30 115.000,00

Natulab

Frasco

2.000

4,55

9.100,00

JP Indústria

Frasco

1.000

5,60

5.600,00
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com 500 mL
11

12

13

14

15

16

Magnésio, sulfato de 100
mg/mL (10%). Solução
injetável, ampola de 10 mL
Magnésio, sulfato de 500
mg/mL (50%). Solução
injetável, ampola de 10 mL
Metoclopramida, cloridrato
monoidratado 5 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
2 mL
Ondansetrona, cloridrato 2
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 2 mL
Ondansetrona, cloridrato 2
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 4 mL
Omeprazol sódico 40 mg. Pó
liófilo para solução injetável +
Diluente

Halex Instar

Ampola

3.000

0,98

2.940,00

Halex Instar

Ampola

2.000

5,00

10.000,00

Farmace

Ampola

40.000

0,47

18.800,00

Hipolabor

Ampola

10.000

1,83

18.300,00

Hipolabor

Ampola

30.000

2,17

65.100,00

União

Frasco
Ampola

30.000

Química

10,70 321.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$.

EMPRESA REGISTRADA: ATLÂNTICO LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
CNPJ: 14.249.047/0001/-06 E-MAIL: atlanticomed2021@gmail.com

/

Tel.: (71) 3508-6827

ENDEREÇO: Rua Siloni Pereira, nº 142, Centro, Miguel Calmon / BA CEP 44.720-000
LOTE 05 - ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTÊMICO I
ITEM

01

02

03

04
05

06

07

DISCRIMINAÇÃO

Amicacina, sulfato 250
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 2 mL
Amicacina, sulfato 50 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
2 mL
Amoxicilina + Clavulanato de
potássio (1000 + 200)mg. Pó
para solução injetável
Ampicilina sódica 1 g. Pó
para solução injetável
Benzilpenicilina benzatina
600.000 UI. Pó para
suspensão injetável
Benzilpenicilina benzatina
1.200.000 UI. Pó para
suspensão injetável
Benzilpenicilina potássica
5.000.000 UI. Pó para

ATA Nº 019/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

Fresenius

Ampola

1.000

2,60

2.600,00

Fresenius

Ampola

1.000

0,89

890,00

Blau

Frasco
Ampola

15.000

6,72 100.800,00

Blau

Frasco
Ampola
Frasco
Ampola

3.000

2,99

25.000

8,04 201.000,00

Teuto

V.TOTAL

8.970,00

Teuto

Frasco
Ampola

50.000

6,84 342.000,00

Blau

Frasco
Ampola

3.000

7,92
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solução injetável
08

09

10
11
12
13
14
15
16

Benzilpeniciliana potássica +
Benzilpenicilina Procaína
100.000 UI + 300.000 UI. Pó
para suspensão injetável
Cloranfenicol, succinato
sódico 1 g. Pó para solução
injetável
Cefalotina sódica 1 g. Pó
para solução injetável
Cefazolina sódica 1 g. Pó
para solução injetável
Cefepima, cloridrato 1 g. Pó
para solução injetável
Cefepima, cloridrato 2 g. Pó
para solução injetável
Cefotaxima sódica 500 mg.
Pó para solução injetável
Ceftriaxona sódica 500 mg.
Pó para solução injetável
Ceftriaxona sódica 1 g. Pó
para solução injetável

Blau

Frasco
Ampola

7.000

4,32

30.240,00

Blau

Frasco
Ampola

5.000

5,13

25.650,00

40.180,00
Frasco
7.000
5,74
Ampola
61.100,00
ABL
Frasco 10.000
6,11
Ampola
21.820,00
ABL
Frasco
2.000
10,91
Ampola
16.010,00
ABL
Frasco
1.000
16,01
Ampola
8.630,00
Aurobindo
Frasco
1.000
8,63
Ampola
34.950,00
Teuto
Frasco
5.000
6,99
Ampola
91.400,00
ABL
Frasco 20.000
4,57
Ampola
VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$ 1.010.000,00.
ABL

EMPRESA REGISTRADA: ATLÂNTICO LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
CNPJ: 14.249.047/0001/-06 E-MAIL: atlanticomed2021@gmail.com

/

Tel.: (71) 3508-6827

ENDEREÇO: Rua Siloni Pereira, nº 142, Centro, Miguel Calmon / BA CEP 44.720-000
LOTE 07 - SISTEMA NERVOSO I
ITEM

01

02

03

04

05

DISCRIMINAÇÃO

Biperideno, lactato 5 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
1 mL
Bupivacaína, cloridrato +
Glicose (5 mg + 80 mg)/mL.
Solução injetável, ampola de
4 mL
Bupivacaína, cloridrato +
Epinefrina (5 mg + 0,0091
mg)/mL. Solução injetável,
frasco ampola de 20 mL
Bupivacaína, cloridrato 2,5
mg/mL (0,25%). Solução
injetável, frasco ampola de
20 mL
Bupivacaína, cloridrato 5
mg/mL (0,5%). Solução

ATA Nº 019/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

Cristália

Ampola

500

1,86

930,00

Hipolabor

Ampola

1.200

4,74

5.688,00

Cristália

Frasco
Ampola

1.200

19,75

23.700,00

Cristália

Frasco
Ampola

800

19,89

15.912,00

União

Ampola

3000

3,71

11.130,00

V.UNIT.

PE Nº 011/2022/SMS
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06

07

08
09

10

11

injetável, ampola de 4 mL

Química

Bupivacaína, cloridrato 5
mg/mL (0,5%). Solução
injetável, frasco ampola de
20 mL
Clorpromazina, cloridrato 5
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 5 mL
Diazepam 5 mg/mL. Solução
injetável, ampola de 2 mL
Dipirona sódica 500 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
2 mL
Escetamina, cloridrato 50
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 10 mL
Escetamina, cloridrato 50
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 2 mL

Hipolabor

Frasco
Ampola

1.200

8,15

9.780,00

União

Ampola

3.000

1,32

3.960,00

Santisa

Ampola

10.000

0,63

6.300,00

Farmace

Ampola

100.000

0,84

84.000,00

Cristália

Ampola

2.000

61,07 122.140,00

Cristália

Ampola

4.000

13,24

Química

52.960,00

VALOR TOTAL DO LOTE 07 R$ 336.500,00.

EMPRESA REGISTRADA: ATLÂNTICO LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
CNPJ: 14.249.047/0001/-06 E-MAIL: atlanticomed2021@gmail.com

/

Tel.: (71) 3508-6827

ENDEREÇO: Rua Siloni Pereira, nº 142, Centro, Miguel Calmon / BA CEP 44.720-000
LOTE 09 - SISTEMA NERVOSO III
ITEM

01

02

03

04

05

06

DISCRIMINAÇÃO

Lidocaína, cloridrato 20 mg/g
(2%). Geléia tópica, bisnaga
com 30 g
Lidocaína, cloridrato 100
mg/mL (10 %). Solução
tópica, spray, frasco com 50
mL
Midazolam, maleato 1
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 5 mL
Midazolam, maleato 5
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 3 mL
Midazolam, maleato 5
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 10 mL
Morfina, sulfato 1 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
2 mL

ATA Nº 019/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

Pharlab

Bisnaga

8.000

1,85

14.800,00

Hipolabor

Frasco

500

39,49

19.745,00

Hipolabor

Ampola

6.000

2,88

17.280,00

Hipolabor

Ampola

5.000

5,99

29.950,00

Hipolabor

Ampola

6.000

12,89

77.340,00

Cristália

Ampola

5.000

4,40

22.000,00

PE Nº 011/2022/SMS
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07

08

09
10

11

Morfina, sulfato 10 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
1 mL
Petidina, cloridrato 50
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 2 mL
Propofol 10 mg/mL. Emulsão
injetável, ampola de 10 mL
Tramadol, cloridrato 50
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL
Tramadol, cloridrato 50
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 2 mL

Hipolabor

Ampola

3.000

2,20

6.600,00

União

Ampola

300

1,95

585,00

Cristália

Ampola

5.000

16,40

82.000,00

Hipolabor

Ampola

10.000

0,88

8.800,00

Hipolabor

Ampola

20.000

0,92

18.400,00

Química

VALOR TOTAL DO LOTE 09 R$ 297.500,00.

VALOR GLOBAL DOS LOTES 01, 05, 07 e 09 R$ 2.363.000,00 (dois milhões, trezentos e
sessenta e três mil reais).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde,
obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações
assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e
especificações constantes no Anexo II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão
Eletrônico No 011/2022/SMS – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia não está obrigada, durante o prazo de validade do
registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo
realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica,
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
ATA Nº 019/2022/SMS
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não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

6. DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA
a) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil
após a data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas
(BA), no horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em
dia não útil na SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefone (71)
3369-9973/3379-4692.
d) Os materiais serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS,
Lauro de Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até
sua entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos materiais pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos materiais que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse
prazo e não havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais
cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos materiais, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo um ano, a contar partir da data de
entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, será o responsável pelo gerenciamento
e fiscalização da entrega dos materiais, ou na sua ausência um outro servidor por ela indicado
devidamente documentado.
ATA Nº 019/2022/SMS
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7. DO PAGAMENTO
7.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo
responsável pelo recebimento.
c) O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
7.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada, sendo de preferência no banco 104 (cento e quatro) (cento e quatro) (Caixa Econômica
Federal) no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos produtos, acompanhado da
respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e
atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5°
da Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela contratada.
7.3. A Secretaria não receberá produtos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo II (Planilha
Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 17;
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;
7.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria
Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na
fase de habilitação do Certame licitatório, conforme itens 7.1 e 7.2 deste Edital;
7.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do
Anexo IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
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).
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

a) Fornecer todos os medicamentos, de acordo com as especificações do termo de referência.
b) Os medicamentos a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os
padrões usuais de mercado, com identificação do fabricante e marcas, que permitam a aferição, pelo
contratante.
c) Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;
d) Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos
federais, estaduais e municipais competentes, para fornecimento dos bens objeto deste termo de
referência;
e) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com
o fornecimento dos bens, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e
prepostos (Art. 71, Lei 8666/93);
f) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado.
g) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo gerenciador da Ata, atendendo
prontamente a todas as reclamações.

9. OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
a) Exercer a fiscalização dos medicamentos recebidos, por servidor designado para acompanhamento
desta Ata de Registro de Preço, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento
e Nota Fiscal, a verificação do mesmo.
b) Efetuar o pagamento dos itens entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço.
c) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao licitante vencedor;
d) Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações;
e) Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.

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;
ATA Nº 019/2022/SMS
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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, a Administração da Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas/Bahia, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
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 lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
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;
11.2. 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
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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.

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.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 03.312/2022, o Edital do Pregão Eletrônico
Nº 011/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;
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14.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Lauro de Freitas,
Capital do Estado da Bahia.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.

Lauro de Freitas/Ba, 08 de agosto de 2022.

___________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
PREFEITA

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

_____________________________________________
EMPRESA ATLÂNTICO LIFE COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Representada pela Srª. Michelle Christine de Araújo
CPF nº 068.683.234-50

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022/SMS.
PROCESSO Nº 03.312/2022.
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos oitavo dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/Nº, Aracuí – Lauro de Freitas/Bahia, representado por sua
Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída
nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, e a empresa JFB
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP com sede à Rua Ceará, nº 02 Galpão 01, São Cristóvão, Salvador - Bahia CEP 41.510-770, email: jfb.distribuidora@hotmail.com (71) 3377-0220 / 3252-3002, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 14.683.163/0001-20, representada neste ato pelo
Sr. Gileno Rodrigues Silva, empresário, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.o
07.590.147-10 SSP/BA, CPF n° 765.508.775-04 observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis,
de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s)
relacionada(s) no Item 04, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas
as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que
se seguem

1.

DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o presente Registro de preço para aquisição de

MEDICAMENTOS HOSPITALARES para atender as demandas das unidades de urgências e
emergências (UPA E PA´S), Hospital Jorge Novis e SAMU do Município de Lauro de Freitas-BA,
conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde,
especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 011/2022/SMS, 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.
2.1.1. Em caso de celebração de contrato decorrente da ata de registro de preço, o mesmo poderá
ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8666/93.
2.1.2. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Saúde, convocará o(s) licitante(s)
vencedor(es), por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
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2.1.3. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o
compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia –
Secretaria de Saúde e o(s) licitante(s) vencedor(es) do Certame, será formalizada de acordo
com o Anexo II e terá validade de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura;
2.1.4. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia - Secretaria de Saúde, obedecida
à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preços, 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;
2.1.5. O Sistema de Registro de Preço não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas
no Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
2.1.6. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Saúde, não está obrigada, durante
o prazo de validade do Registro de Preço 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;
2.1.7. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação
específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, quiser o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o
menor que o obtido em referida licitação;
2.1.8. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preço, sem
justificativa por escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da
aplicação das sanções administrativas previstas no item 16 deste Edital e art. 81 da Lei nº.
8.666/93, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a
ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso
representado pela assinatura da Ata de Registro de Preço;
2.1.9. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1.

O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde,

que exercerá suas atribuições.
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4. DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1.

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

na presente Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de
classificação obtida no Certame licitatório.

EMPRESA REGISTRADA: JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 14.683.163/0001-20

E-MAIL: jfb.distribuidora@hotmail.com /Tel.: (71) 3377-0220 /

3252-3002
ENDEREÇO: Rua A Quadra 04 Lote 02, Fazenda Malícia, Vila de Abrantes, Camaçari - Bahia
CEP 42.840-000
LOTE 02 - PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS E SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

DISCRIMINAÇÃO

Ácido Tranexâmico 50
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 5 mL
Bicarbonato de sódio 84
mg/mL (8,4%). Solução
injetável, ampola de 10 mL
Enoxaparina,
concentração:100 mg/ml,
forma farmacêutica: solução
injetável, características
adicionais: seringa
preenchida com 0,2 ml
Enoxaparina,
concentração:100 mg/ml,
forma farmacêutica: solução
injetável, características
adicionais: seringa
preenchida com 0,4 mL
Enoxaparina,
concentração:100 mg/ml,
forma farmacêutica: solução
injetável, características
adicionais: seringa
preenchida com 0,6 mL
Fitomenadiona 10 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
1 mL
Heparina sódica 5.000
UI/0,25mL. Solução injetável,
ampola de 0,25 mL
Heparina sódica 5.000 UI/mL.
Solução injetável, ampola de
5 mL

ATA Nº 020/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

Hipolabor

Ampola

5.000

4,40

22.000,00

Samtec

Ampola

5.000

1,00

5.000,00

Cristália

Seringa

360

19,00

6.840,00

Cristália

Seringa

720

21,00

15.120,00

Cristália

Seringa

360

25,00

9.000,00

Hipolabor

Ampola

2.000

2,08

4.160,00

Cristália

Ampola

10.000

5,70

57.000,00

Blau

Frasco
Ampola

2.000

13,00

26.000,00
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10

11

12

1.200,00
Cloreto de Potássio 19,1%.
Halex Istar
Ampola
2.400
0,50
Solução injetável, ampola de
10 mL
15.000,00
Cloreto de sódio 9 mg/mL
Farmace
Ampola 50.000
0,30
(0,9%). Solução injetável,
ampola de 10 mL
912,00
Cloreto de sódio 100 mg/mL
Halex Istar
Ampola
2.400
0,38
(10%). Solução injetável,
ampola de 10 mL
768,00
Cloreto de sódio 200 mg/mL
Halex Istar
Ampola
2.400
0,32
(20%). Solução injetável,
ampola de 10 mL
VALOR GLOBAL DO LOTE 02 R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde,
obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações
assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e
especificações constantes no Anexo II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão
Eletrônico No 011/2022/SMS – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia não está obrigada, durante o prazo de validade do
registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo
realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica,
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor
da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
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6. DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA
a) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil
após a data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas
(BA), no horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em
dia não útil na SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefone (71)
3369-9973/3379-4692.
d) Os materiais serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS,
Lauro de Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até
sua entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos materiais pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos materiais que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse
prazo e não havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais
cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos materiais, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo um ano, a contar partir da data de
entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, será o responsável pelo gerenciamento
e fiscalização da entrega dos materiais, ou na sua ausência um outro servidor por ela indicado
devidamente documentado.
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7. DO PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo
responsável pelo recebimento.
c) O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
7.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada, sendo de preferência no banco 104 (cento e quatro) (cento e quatro) (Caixa Econômica
Federal) no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos produtos, acompanhado da
respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e
atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5°
da Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela contratada.
7.3. A Secretaria não receberá produtos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo II (Planilha
Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 17;
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;
7.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria
Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na
fase de habilitação do Certame licitatório, conforme itens 7.1 e 7.2 deste Edital;
7.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do
Anexo IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
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).
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

a) Fornecer todos os medicamentos, de acordo com as especificações do termo de referência.
b) Os medicamentos a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os
padrões usuais de mercado, com identificação do fabricante e marcas, que permitam a aferição, pelo
contratante.
c) Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;
d) Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos
federais, estaduais e municipais competentes, para fornecimento dos bens objeto deste termo de
referência;
e) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com
o fornecimento dos bens, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e
prepostos (Art. 71, Lei 8666/93);
f) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado.
g) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo gerenciador da Ata, atendendo
prontamente a todas as reclamações.

9. OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

a) Exercer a fiscalização dos medicamentos recebidos, por servidor designado para acompanhamento
desta Ata de Registro de Preço, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento
e Nota Fiscal, a verificação do mesmo.
b) Efetuar o pagamento dos itens entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço.
c) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao licitante vencedor;
d) Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações;
e) Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.

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;
ATA Nº 020/2022/SMS
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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, a Administração da Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas/Bahia, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
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 lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
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;
11.2. 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
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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

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. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 03.312/2022, o Edital do Pregão Eletrônico
Nº 011/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;

14.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Lauro de Freitas,
Capital do Estado da Bahia.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.

Lauro de Freitas/Ba, 08 de agosto de 2022.
___________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
PREFEITA

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

__________________________________________________________
EMPRESA JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Representada pelo Sr. Gileno Rodrigues Silva
CPF nº 765.508.775-04
1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2022/SMS.
PROCESSO Nº 03.312/2022.
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos oitavo dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/Nº, Aracuí – Lauro de Freitas/Bahia, representado por sua
Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída
nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, e a empresa M A
OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA / MEDVALE com sede à Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, nº 333, Muritiba, Jaguaquara - BA CEP 45.345-000, e-mail: medvale.vendas@hotmail.com
(73) 3534-3707, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°
17.512.543/0001-90, representada neste ato pelo Sr. Murilo Antonio Oliveira Agostinone,
farmacêutico, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n.o 13.543.847-09 SSP/BA, CPF
n° 030.898.665-28 observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado
da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO
Nº 011/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de
acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital que
integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o presente Registro de preço para aquisição de

MEDICAMENTOS HOSPITALARES para atender as demandas das unidades de urgências e
emergências (UPA E PA´S), Hospital Jorge Novis e SAMU do Município de Lauro de Freitas-BA,
conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde,
especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 011/2022/SMS, 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.
2.1.1. Em caso de celebração de contrato decorrente da ata de registro de preço, o mesmo poderá
ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8666/93.
2.1.2. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Saúde, convocará o(s) licitante(s)
vencedor(es), por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
2.1.3. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o
ATA Nº 021/2022/SMS
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compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia –
Secretaria de Saúde e o(s) licitante(s) vencedor(es) do Certame, será formalizada de acordo
com o Anexo II e terá validade de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura;
2.1.4. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia - Secretaria de Saúde, obedecida
à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preços, 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;
2.1.5. O Sistema de Registro de Preço não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas
no Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
2.1.6. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Saúde, não está obrigada, durante
o prazo de validade do Registro de Preço 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;
2.1.7. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação
específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, quiser o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o
menor que o obtido em referida licitação;
2.1.8. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preço, sem
justificativa por escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da
aplicação das sanções administrativas previstas no item 16 deste Edital e art. 81 da Lei nº.
8.666/93, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a
ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso
representado pela assinatura da Ata de Registro de Preço;
2.1.9. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.

O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde,

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.
ATA Nº 021/2022/SMS
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EMPRESA REGISTRADA: M A OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA / MEDVALE
CNPJ: 17.512.543/0001-90

E-MAIL: medvale.vendas@hotmail.com

Tel.: (73) 3534-3707

ENDEREÇO: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 333, Muritiba, Jaguaquara - BA CEP
45.345-000
LOTE 10
ITEM

01

02

03

04

05

06

DISCRIMINAÇÃO

Acetilcisteína 100 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
3 mL
Aminofilina, cloridrato 24
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 10 mL
Ipratrópio, brometo 0,25
mg/mL. Solução para
inalação, frasco com 20 mL
Fenoterol, bromidrato 5
mg/mL. Solução oral, frasco
com 20 mL
Prometazina, cloridrato 25
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 2 mL.
Salbutamol, sulfato 0,5
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

V.TOTAL

União
Química

Ampola

3.000

2,60

7.800,00

Farmace

Ampola

5.000

1,15

5.750,00

Pharlab

Frasco

1.000

1,45

1.450,00

Hipolabor

Frasco

3.000

5,23 15.690,00

Sanofi Medley

Ampola

10.000

3,22 32.200,00

Hipolabor

Ampola

500

1,55

775,00

VALOR TOTAL DO LOTE 10 R$ 63.665,00.

EMPRESA REGISTRADA: M A OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA / MEDVALE
CNPJ: 17.512.543/0001-90

E-MAIL: medvale.vendas@hotmail.com

Tel.: (73) 3534-3707

ENDEREÇO: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 333, Muritiba, Jaguaquara - BA CEP
45.345-000
LOTE 11
ITEM

01

02

03

04

DISCRIMINAÇÃO

Flumazenil 0,1 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
5 mL
Gliconato de cálcio 100
mg/mL (10%) . Solução
injetável, ampola de 10 mL
Glicose 250 mg/mL (25%).
Solução injetável, ampola de
10 mL
Glicose 500 mg/mL (50%).
Solução injetável, ampola de
10 mL

ATA Nº 021/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

Cristália

Ampola

3.000

7,81 23.430,00

Halex Istar

Ampola

2.000

1,98

3.960,00

Farmace

Ampola

15.000

0,51

7.650,00

Samtec

Ampola

15.000

0,53

7.950,00

V.UNIT.
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05

06

07

Naloxona, cloridrato 0,4
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL
Neostigmina, metilsulfato 0,5
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL
Protamina, cloridrato 10
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 5 mL

Hipolabor

Ampola

1000

6,71

6.710,00

União
Química

Ampola

500

0,90

450,00

Cellera

Ampola

300

2,80

840,00

VALOR TOTAL DO LOTE 11 R$ 50.990,00.

VALOR GLOBAL DOS LOTES 10 e 11 R$ 114.655,00 (cento e quatorze mil, seiscentos e
cinquenta e cinco reais).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde,
obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações
assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e
especificações constantes no Anexo II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão
Eletrônico No 011/2022/SMS – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia não está obrigada, durante o prazo de validade do
registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo
realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica,
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor
da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
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6. DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA
a) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil
após a data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas
(BA), no horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em
dia não útil na SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefone (71)
3369-9973/3379-4692.
d) Os materiais serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS,
Lauro de Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até
sua entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos materiais pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos materiais que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse
prazo e não havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais
cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos materiais, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo um ano, a contar partir da data de
entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, será o responsável pelo gerenciamento
e fiscalização da entrega dos materiais, ou na sua ausência um outro servidor por ela indicado
devidamente documentado.
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7. DO PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo
responsável pelo recebimento.
c) O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
7.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada, sendo de preferência no banco 104 (cento e quatro) (cento e quatro) (Caixa Econômica
Federal) no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos produtos, acompanhado da
respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e
atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5°
da Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela contratada.
7.3. A Secretaria não receberá produtos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo II (Planilha
Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 17;
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;
7.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria
Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na
fase de habilitação do Certame licitatório, conforme itens 7.1 e 7.2 deste Edital;
7.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do
Anexo IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
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).
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

a) Fornecer todos os medicamentos, de acordo com as especificações do termo de referência.
b) Os medicamentos a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os
padrões usuais de mercado, com identificação do fabricante e marcas, que permitam a aferição, pelo
contratante.
c) Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;
d) Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos
federais, estaduais e municipais competentes, para fornecimento dos bens objeto deste termo de
referência;
e) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com
o fornecimento dos bens, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e
prepostos (Art. 71, Lei 8666/93);
f) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado.
g) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo gerenciador da Ata, atendendo
prontamente a todas as reclamações.

9. OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

a) Exercer a fiscalização dos medicamentos recebidos, por servidor designado para acompanhamento
desta Ata de Registro de Preço, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento
e Nota Fiscal, a verificação do mesmo.
b) Efetuar o pagamento dos itens entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço.
c) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao licitante vencedor;
d) Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações;
e) Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.

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;
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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, a Administração da Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas/Bahia, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
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 lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
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;
11.2. 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
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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

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. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 03.312/2022, o Edital do Pregão Eletrônico
Nº 011/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;

14.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Lauro de Freitas,
Capital do Estado da Bahia.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.

Lauro de Freitas/Ba, 08 de agosto de 2022.
___________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
PREFEITA

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

_______________________________________________________
EMPRESA M A OLIVEIRA AGOSTINONE E CIA LTDA / MEDVALE
Representada pelo Sr. Murilo Antonio Oliveira Agostinone
CPF nº 030.898.665-28

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022/SMS.
PROCESSO Nº 03.312/2022.
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos oitavo dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/Nº, Aracuí – Lauro de Freitas/Bahia, representado por sua
Prefeita Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída
nos termos do Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, e a empresa MD
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI com sede à Avenida Santiago de Compostela, s/nº, Parque Bela
Vista, Salvador - Bahia CEP 40.279-150, e-mail: md.hospitalar@outlook.com

(71) 3021-5950,

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 07.294.636/000132, representada neste ato pelo Sr. Marlon Marcos Arruda Araújo, empresário, brasileiro, solteiro,
portador da carteira de identidade n.o 11.336.683-30 SSP/BA, CPF n° 044.648.675-29 observadas,
ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2022/SMS, RESOLVE
registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de acordo com a Classificação por
ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro
e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

1.1.

A presente Ata tem por objeto o presente Registro de preço para aquisição de

MEDICAMENTOS HOSPITALARES para atender as demandas das unidades de urgências e
emergências (UPA E PA´S), Hospital Jorge Novis e SAMU do Município de Lauro de Freitas-BA,
conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde,
especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 011/2022/SMS, 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.
2.1.1. Em caso de celebração de contrato decorrente da ata de registro de preço, o mesmo poderá
ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8666/93.
2.1.2. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Saúde, convocará o(s) licitante(s)
vencedor(es), por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis;
2.1.3. A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o
ATA Nº 022/2022/SMS
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compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia –
Secretaria de Saúde e o(s) licitante(s) vencedor(es) do Certame, será formalizada de acordo
com o Anexo II e terá validade de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura;
2.1.4. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia - Secretaria de Saúde, obedecida
à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preços, 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;
2.1.5. O Sistema de Registro de Preço não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas
no Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
2.1.6. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Saúde, não está obrigada, durante
o prazo de validade do Registro de Preço 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;
2.1.7. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação
específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após
negociação, quiser o detentor da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o
menor que o obtido em referida licitação;
2.1.8. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preço, sem
justificativa por escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da
aplicação das sanções administrativas previstas no item 16 deste Edital e art. 81 da Lei nº.
8.666/93, examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a
ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso
representado pela assinatura da Ata de Registro de Preço;
2.1.9. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.

O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde,

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
ATA Nº 022/2022/SMS
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classificação obtida no Certame licitatório.
EMPRESA REGISTRADA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 07.294.636/0001-32

E-MAIL: md.hospitalar@outlook.com

Tel.: (71) 3021-5950

ENDEREÇO: Avenida Santiago de Compostela, s/nº, Parque Bela Vista, Salvador - Bahia CEP
40.279-150
LOTE 03
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

DISCRIMINAÇÃO

Adenosina 3 mg/mL.
Solução injetável, ampola
de 2 mL
Amiodarona, cloridrato 50
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 3 mL
Clonidina, cloridrato 150
mcg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL
Epinefrina 1 mg/mL.
Solução injetável, ampola
de 1 mL
Etilefrina, cloridrato 10
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL
Furosemida 10 mg/mL.
Solução injetável, ampola
de 2 mL
Hidralazina, cloridrato 20
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL
Isossorbida, mononitrato
10 mg/mL. Solução
injetável, ampola de 1 mL
Metoprolol, tartarato 1
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 5 mL
Norepinefrina,
hemitartarato 2 mg/mL.
Solução injetável, ampola
de 4 mL
Deslanósido 0,2 mg/mL.
Solução injetável, ampola
de 2 mL.
Dobutamina, cloridrato
12,5 mg/mL. Solução
injetável, ampola de 20 mL.
Dopamina, cloridrato 5
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 10 mL
Manitol 200 mg/mL (20%).
Solução injetável,
frasco/bolsa em sistema

ATA Nº 022/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

Hipolabor

Ampola

5.000

8,30 41.500,00

Fresenius

Ampola

5.000

1,84

Cristália

Ampola

2.000

7,60 15.200,00

Hipolabor

Ampola

2.000

1,85

3.700,00

União
Química

Ampola

2.000

1,50

3.000,00

Farmace

Ampola

30.000

0,86 25.800,00

Cristália

Ampola

4.000

5,15 20.600,00

Biolab

Ampola

2.500

2,09

Cristália

Ampola

2.000

17,45 34.900,00

Fresenius

Ampola

10.000

1,22 12.200,00

União
Química

Ampola

3.000

1,74

Teuto

Ampola

5.000

6,93 34.650,00

União
Química

Ampola

3.000

3,80 11.400,00

Halex Istar

Frasco/Bolsa

3.000

4,16 12.480,00

V.UNIT.
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fechado com 250 mL
15

Nitroprusseto de sódio dihidratado 50 mg. Pó liófilo
para solução injetável +
Solução diluente

Cristália

Frasco
Ampola

3.000

13,64 40.920,00

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 275.995,00.

EMPRESA REGISTRADA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 07.294.636/0001-32

E-MAIL: md.hospitalar@outlook.com

Tel.: (71) 3021-5950

ENDEREÇO: Avenida Santiago de Compostela, s/nº, Parque Bela Vista, Salvador - Bahia CEP
40.279-150
LOTE 08
ITEM

01
02

03

04

05

06

07

08

09

10

DISCRIMINAÇÃO

Etomidato 2mg/mL. Solução
injetável, ampola de 10 mL
Fenitoína sódica 50 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
5 mL
Fenobarbital sódico 200
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL
Fentanila, citrato 78,5
mcg/mL (equivalente 50
mcg/mL). Solução injetável,
ampola de 2 mL
Fentanila, citrato 78,5
mcg/mL (equivalente 50
mcg/mL). Solução injetável,
ampola de 5 mL
Fentanila, citrato 78,5
mcg/mL (equivalente 50
mcg/mL). Solução injetável,
ampola de 10 mL
Haloperidol 5 mg/mL.
Solução injetável, ampola de
1 mL
Lidocaína, cloridrato 10
mg/mL (1 %) + Hemitartarato
de Epinefrina 1:200.000 (9,1
mcg/mL). Solução injetável,
frasco - ampola de 20 mL
Lidocaína, cloridrato 10
mg/mL (1 %). Solução
injetável, frasco - ampola de
20 mL
Lidocaína, cloridrato 20
mg/mL (2 %). Solução
injetável, ampola de 5 mL

ATA Nº 022/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

Cristália

Ampola

1.000

18,00 18.000,00

Hipolabor

Ampola

5.000

3,14 15.700,00

Cristália

Ampola

3.000

2,04

União
Química

Ampola

6.000

2,20 13.200,00

União
Química

Ampola

2.000

3,36

6.720,00

União
Química

Ampola

2.000

4,34

8.680,00

União
Química

Ampola

3.000

3,01

9.030,00

Cristália

Frasco
Ampola

2.000

8,07 16.140,00

Cristália

Frasco
Ampola

2.000

4,75

9.500,00

Cristália

Ampola

2.000

1,34

2.680,00

QTDE V.UNIT.
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11

12

Lidocaína, cloridrato 20
mg/mL (2 %). Solução
injetável, frasco - ampola de
20 mL
Lidocaína, cloridrato 20
mg/mL (2 %) + Hemitartarato
de Epinefrina 1:200.000 (9,1
mcg/mL). Solução injetável,
frasco - ampola de 20 mL

8.120,00

União
Química

Frasco
Ampola

2.000

4,06

Cristália

Frasco
Ampola

2.000

8,05 16.100,00

VALOR TOTAL DO LOTE 08 R$ 129.990,00.

VALOR GLOBAL DOS LOTES 03 e 08 R$ 405.985,00 (quatrocentos e cinco mil, novecentos e
oitenta e cinco reais).

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde,
obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido
registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações
assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e
especificações constantes no Anexo II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão
Eletrônico No 011/2022/SMS – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia não está obrigada, durante o prazo de validade do
registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo
realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica,
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor
da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
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6. DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA
a) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil
após a data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas
(BA), no horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em
dia não útil na SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefone (71)
3369-9973/3379-4692.
d) Os materiais serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS,
Lauro de Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até
sua entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos materiais pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos materiais que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse
prazo e não havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais
cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos materiais, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo um ano, a contar partir da data de
entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, será o responsável pelo gerenciamento
e fiscalização da entrega dos materiais, ou na sua ausência um outro servidor por ela indicado
devidamente documentado.
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7. DO PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo
responsável pelo recebimento.
c) O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
7.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada, sendo de preferência no banco 104 (cento e quatro) (cento e quatro) (Caixa Econômica
Federal) no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos produtos, acompanhado da
respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e
atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5°
da Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela contratada.
7.3. A Secretaria não receberá produtos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo II (Planilha
Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 17;
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;
7.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria
Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na
fase de habilitação do Certame licitatório, conforme itens 7.1 e 7.2 deste Edital;
7.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do
Anexo IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
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).
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8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

a) Fornecer todos os medicamentos, de acordo com as especificações do termo de referência.
b) Os medicamentos a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os
padrões usuais de mercado, com identificação do fabricante e marcas, que permitam a aferição, pelo
contratante.
c) Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;
d) Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos
federais, estaduais e municipais competentes, para fornecimento dos bens objeto deste termo de
referência;
e) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com
o fornecimento dos bens, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e
prepostos (Art. 71, Lei 8666/93);
f) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado.
g) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo gerenciador da Ata, atendendo
prontamente a todas as reclamações.

9. OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

a) Exercer a fiscalização dos medicamentos recebidos, por servidor designado para acompanhamento
desta Ata de Registro de Preço, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento
e Nota Fiscal, a verificação do mesmo.
b) Efetuar o pagamento dos itens entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço.
c) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao licitante vencedor;
d) Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações;
e) Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.

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;
ATA Nº 022/2022/SMS
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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, a Administração da Prefeitura Municipal de
Lauro de Freitas/Bahia, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes
sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo lote;
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 lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
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;
11.2. 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
ATA Nº 022/2022/SMS
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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

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.

ATA Nº 022/2022/SMS
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 03.312/2022, o Edital do Pregão Eletrônico
Nº 011/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;

14.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Lauro de Freitas,
Capital do Estado da Bahia.

E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.

Lauro de Freitas/Ba, 08 de agosto de 2022.
___________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
PREFEITA

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

______________________________________________
EMPRESA MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Representada pelo Sr. Marlon Marcos Arruda Araújo
CPF nº 044.648.675-29

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2022/SMS – PE Nº 009/2022/SMS.
A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público que a Ata de Registro de Preço nº 014/2022/SMS do PE nº
009/2022/SMS. Publicada no DOM, Edição nº 2319, do dia 03/08/2022, páginas 287 a 296, DOE, nº 23.473, do dia 05/08/2022,
DOU nº 146, do dia 03/08/2022. Objeto: 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.

ONDE LÊ-SE:
EMPRESA REGISTRADA: BAHIA PLUS MED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
CNPJ: 36.938.221/0001-52

E-MAIL: bahiaplusme_20@outlook.com

Tel.: (71) 3512-7066/ (71) 98299-4921

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 6105, PORTÃO-LAURO DE FREITAS/BA
LOTE 03
ITEM

01

DISCRIMINAÇÃO

03

RIOQUIMICA

FRASCO

2000

FRASCO

2.000

2000
3000

FRASCO

5000

V.UNIT.

V.TOTAL

4,56

22.800,00

3,04

6.080,00

3,05

6.100,00

3,05

9.150,00

2,21

13.260,00

3.000

FRASCO

6.000

FRASCO

5000

6000

Clorexidina, gliconato 0,5%. Solução
tópica, frasco contendo 100 mL

07

5000

Clorexidina, gliconato 0,5%. Solução
alcoólica, frasco contendo 100 mL

06

FRASCO

Clorexidina, gliconato 2%, Solução
degermante, frasco contendo 100 mL

05

RIOQUIMICA

Clorexidina, gliconato 2%, Solução tópica,
frasco contendo 100 mL

04

QTDE

Clorexidina, gliconato 2%. Solução
alcoólica, frasco contendo 100 mL

PREÇO (R$)
UF

Clorexidina, gliconato 4%. Solução
degermante, frasco contendo 100 mL

02

MARCA
FABRICANTE

2,21
11.050,00

Escova Degermação com clorexidina à

FRASCO 10000
10000
2,33
23.300,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 91.740,00 ( noventa e um mil, setecentos e quarenta reais)

2%, estéril, Embalagem individual.

LEIA-SE:
EMPRESA REGISTRADA: BAHIA PLUS MED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.938.221/0001-52

E-MAIL: bahiaplusme_20@outlook.com

Tel.: (71) 3512-7066/ (71) 98299-4921

ENDEREÇO: AVENIDA SANTOS DUMONT, Nº 6105, PORTÃO - LAURO DE FREITAS/BA CEP: 42.712-740
LOTE 03
ITEM

01

DISCRIMINAÇÃO

Clorexidina, gliconato 4%. Solução

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT

RIOQUÍMICA

FRASCO

5.000

4,56

22.800,00

RIOQUÍMICA

FRASCO

2.000

3,04

6.080,00

RIOQUÍMICA

FRASCO

2.000

3,05

6.100,00

RIOQUÍMICA

FRASCO

3.000

3,05

9.150,00

RIOQUÍMICA

FRASCO

6.000

2,21

13.260,00

RIOQUÍMICA

FRASCO

5.000

2,21

11.050,00

RIOQUÍMICA

UNIDADE

10.000

2,33

23.300,00

V.TOTAL

degermante, frasco contendo 100 mL
02

Clorexidina, gliconato 2%. Solução
alcoólica, frasco contendo 100 mL

03

Clorexidina, gliconato 2%, Solução tópica,
frasco contendo 100 mL

04

Clorexidina, gliconato 2%, Solução
degermante, frasco contendo 100 mL

05

Clorexidina, gliconato 0,5%. Solução
alcoólica, frasco contendo 100 mL

06

Clorexidina, gliconato 0,5%. Solução
tópica, frasco contendo 100 mL

07

Escova Degermação com clorexidina à
2%, estéril, Embalagem individual.

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 91.740,00 ( noventa e um mil, setecentos e quarenta reais).
Foi retificada, conforme descrito acima. Lauro de Freitas, 09/08/2022, Denise de Sousa Alves – Pregoeira - COPEL/SESA.
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Atos Administrativos

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Saúde
RECOMENDAÇÃO CMS Nº 001, DE 20 DE JULHO DE 2022
Recomenda a implantação do Comitê Técnico
de Saúde da População Negra, na forma que
indica e da outras providências.
O Conselho Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei no
8.142, de 28 de dezembro de 1990, a Lei de criação do CMS 688/91 e pelo Decreto 4.047 de 30 de
janeiro de 2017;
Considerando que o SUS, como um sistema em constante processo de aperfeiçoamento,
na implantação e implementação do Pacto pela Saúde, instituído por meio da Portaria n.º 399, de 22
de fevereiro de 2006, compromete-se com o combate às iniquidades de ordem socioeconômica e
cultural que atingem a população negra brasileira;
Considerando que o Ministério da Saúde instituiu, em 2009, a Política Nacional de Saúde
Integral da População Negra (PNSIPN), por meio da Portaria GM/MS nº 992, de 13 de maio de
2009, com vistas à promoção da equidade em saúde e orientado pelos princípios e diretrizes da
integralidade, equidade, universalidade e participação social, em consonância com o Pacto pela
Saúde e a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS (ParticipaSUS);
Considerando a Lei 12.288 de 20/07/2010 que institui o estatuto da Igualdade Racial;
Considerando a Portaria Nº 344, de 01 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o
preenchimento do quesito raça/cor nos formulários dos sistemas de informação em saúde;
Considerando a Resolução nº 16, de 30 de março de 2017, da Comissão Intergestores
Tripartite, que dispõe sobre III Plano Operativo (2017-2019) da Política nacional de Saúde da
População Negra (PNSIPN) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando que, de acordo com os dados do IBGE de 2010, a População Negra no
Município de Lauro de Freitas-Ba corresponde a 75% da população;
RECOMENDA:
Art.1º A implantação do Comitê Técnico de Saúde da População Negra no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde.
Art.2º Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 20 de julho de 2022.

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Saúde
RECOMENDAÇÃO CMS Nº 002, DE 20 DE JULHO DE 2022
Recomenda a implantação do Comitê Técnico de
Controle da Tuberculose, na forma que indica e da
outras providências.
O Conselho Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, no uso de suas competências regimentais
e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, a Lei de criação do CMS 688/91 e pelo Decreto 4.047 de 30 de janeiro de 2017;
Considerando O Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de saúde pública
estabelece três pilares norteadores para as estratégias de enfrentamento da doença no país: 1)
prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose, 2) políticas arrojadas e sistemas
de apoio e 3) intensificação da pesquisa e inovação;
Considerando que o Plano Nacional está especificamente voltado para o fortalecimento do
compromisso político em relação às ações de controle da tuberculose (TB) e aponta, como um de seus
objetivos, a necessidade de promover e fomentar o engajamento multissetorial e a participação social
na luta contra a doença;
Considerando que os Comitês para o Controle da TB são uma das principais iniciativas de
atuação conjunta entre gestão e sociedade civil, constituindo um espaço no qual a sociedade civil,
gestores e profissionais de saúde discutem e elaboram estratégias de controle da TB em seus estados
e/ou regiões;
Considerando que o envolvimento das organizações da sociedade civil, de representantes e
lideranças comunitárias e das pessoas afetadas pela TB é importante para a identificação das
necessidades e demandas da população e qualifica as ações de comunicação, educação, vigilância,
prevenção e cuidado frente à doença;
Considerando a determinação social da doença, compreendida em sua relação com a pobreza
e a importância de fortalecer as atividades de controle,
RECOMENDA:
Art.1º A instituição do Comitê Municipal para o Controle da Tuberculose, órgão consultivo e
propositivo, vinculado à Secretaria da Saúde, com a finalidade de acompanhar e propor as medidas
necessárias de prevenção e controle da Tuberculose.
Art.2º Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 20 de julho de 2022.

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022/SMS – BB 951472

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 018/2022/SMS.
Objeto: Registro de Preço para aquisição de SACO HOSPITALAR, HIPOCLORITO
e DETERGENTE ENZIMÁTICO, para atender as demandas das Unidades de Saúde
do Município de Lauro de Freitas-BA. Abertura de Proposta: 25/08/2022, às 08h30,
Disputa: 25/08/2022, às 10h (Horário de Brasília). O Edital encontra-se disponível nos
endereços
eletrônicos
http://www.licitacoes-e.com.br.
ou
http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais. Lauro de
Freitas, 09/08/2022, Denise de Sousa Alves – Pregoeira/SESA.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 042/2022SMS
Contratada: ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ:
04.612.101/0001-74. Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo
Administrativo: 02876/2022. Modalidade da Licitação: Pregão eletrônico n.º 010/2022.
Objeto do Contrato: Aquisição de material permanente (informática, eletrodoméstico e
material de escritório) para suprir, ampliar e qualificar o Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) do Município de Lauro de Freitas - BA, conforme termo de referência
e planilha em edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde. Valor: A
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, o valor
GLOBAL do Lote 01 de R$ 27.289,00 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais) e
Lote 02 de R$ 6.151,10(seis mil, cento e cinquenta e um reais e dez centavos), conforme
apresentado na Proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela
CONTRATANTE, sendo o valor global dos Lotes no importe de R$ 33.440,10 (trinta e três
mil,
quatrocentos
e
quarenta
reais
e
dez
centavos).
Dotação:
0301.2354.44905200.16000000. Prazo de vigência: A vigência do presente instrumento
será de 12 (doze) meses, a contar do dia de sua assinatura. Data da Assinatura: 05 de
agosto de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO TERMO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022SMS

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuições legais, informa que no
aviso veiculado na edição de 15/07/2022 do Diário Oficial do Município relativo ao Extrato do
Termo de Dispensa nº 009/2022SMS. ALTERA-SE: Onde se Lia: Credor: F H
ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.003.219/0001-68. Leia-se: Credor: Credor: F
H ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 07.462.432/0001-63. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO
DO CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 037/2022SMS

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuições legais, informa que no
aviso veiculado na edição de 15/07/2022 do Diário Oficial do Município relativo ao Extrato do
Contrato nº 037/2022SMS. ALTERA-SE: Onde se Lia: CONTRATADA: F H
ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.003.219/0001-63. Leia-se: CONTRATADA: F
H ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 07.462.432/0001-68. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO TERMO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022SMS

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuições legais, informa que no
aviso veiculado na edição de 08/08/2022 do Diário Oficial do Município relativo ao Extrato do
Termo de Dispensa nº 010/2022SMS. ALTERA-SE: Onde se Lia: Credor: LITHO CENTER
HOSPITAL DIA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.259.618/0001-90 Leia-se: Credor: LITHO
CENTER HOSPITAL DIA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.259.618/0001-90. Moema Isabel
Passos Gramacho - Prefeita.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EXTRATO
DO CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 044/2022SMS

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuições legais, informa que no
aviso veiculado na edição de 08/08/2022 do Diário Oficial do Município relativo ao Extrato do
Contrato nº 044/2022SMS. ALTERA-SE: Onde se Lia: CONTRATADA: LITHO CENTER
HOSPITAL DIA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.259.618/0001-90 Leia-se: CONTRATADA:
LITHO CENTER HOSPITAL DIA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.259.618/0001-90. Moema
Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DO QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº. 082/2017

Locador: ASSOCIAÇÃO CASA DE CARIDADE ADOLFO BEZERRA DE MENEZES,
inscrita no CNPJ nº 03.594.556/0001-41. Locatário: MUNICÍPIO DE LAURO DE
FREITAS. Processo Administrativo: 13379/2022. Dispensa: Dispensa de Licitação Nº
045/2017, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: O objeto deste contrato é a
locação do imóvel situado na Quinta do Picuaia, Lote 39, Quadra Única, Caji/Lauro de
Freitas/BA, para funcionamento da Creche Irmã Sheila, podendo, entretanto, o LOCATÁRIO
dar-lhe
outra
destinação
de
serviço
público.
Dotação
Orçamentária:
02.1001.2216.33903900.15001001,
02.1001.2216.33903900.15500000.
Objeto
de
Aditamento: Renovação contratual por mais 12 (doze) meses, com termo inicial em
09/08/2022 e o termo final em 09/08/2023, mantido as mesmas condições, sem qualquer
reajuste, conforme justificativa técnica da Secretaria Municipal de Educação e dotação
orçamentária anexa ao processo supra. Data de Assinatura: 05 de Agosto de 2022. Moema
Isabel Passos Gramacho.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2017

Locadora: MARIA DE FATIMA CERQUEIRA, inscrita no CPF nº 678.848.815-00.
Locatário: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

Processo Administrativo:

12428/2022. Dispensa: Dispensa de Licitação Nº 054/2017, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93.
Objeto do Contrato: O objeto desta locação tem por finalidade a locação do imóvel situado
na Rua Jaime Trindade, nº. 300, Loteamento São Judas Tadeu Quadra E, Lote 29, Itinga,
Lauro de Freitas/Ba, para o funcionamento da Escola Fundamental São Judas Tadeu. Objeto
do Aditamento: Renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 07/08/2022
e termo final em 07/08/2023, mantendo-se o valor atualmente praticado, sem qualquer
reajuste, conforme dotação orçamentária e justificativa técnica da Secretaria Municipal de
Educação.

Dotação

Orçamentária:

1001.2206.33903900.15001001;

1001.2206.33903900.15500000 Data de Assinatura: 04 de Agosto de 2022. Moema Isabel
Passos Gramacho.
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2022SMS
Contratada: JOTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no
CNPJ: 07.482.299/0001-07. Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.
Processo Administrativo: 20338/2021. Modalidade da Licitação: Tomada de preço n.º
001/2022. Objeto do Contrato: Contratação de pessoa jurídica para a execução de
serviços de Reforma nas Unidades de Saúde da Família Antônio Carlos Rodrigues,
Manoel José Pereira, Padre João Abel e Pastor Israel Moreira da Secretaria Municipal de
Saúde de Lauro de Freitas - BA, conforme termo de referência e planilha em edital.
Valor: Valor total para execução do objeto deste Contrato é estimado em R$ 358.939,55
(trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos). Dotação: 30.0301.2389.44905100.02/14000. Prazo de vigência: O prazo de
vigência contratual será de 06 (seis) meses, após a assinatura do contrato. Data da
Assinatura: 09 de agosto de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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Portarias

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE
SAÚDE DA REGIÃO DO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN
CNPJ: 30.390.856/0001-81
Email: consorciomrn@gmail.com

PORTARIA Nº 20, DE 09 DE AGOSTO DE 2022.

“Nomeia, para o cargo de médico (a)
Especialista em diagnostico por
imagem-Ultrassonografia Geral, da
Policlínica Regional de Saúde em
Simões Filho – Bahia.”

A PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO
METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, conferidas no Estatuto.

RESOLVE:
Art. 1º Nomear, o Sra. Camila Pereira Lopes, classificada na 01ª colocação para ocupar
a vaga de ampla concorrência do PROCESSO SIMPLIFICADO PARA EMPREGO PÚBLICO,
através do EDITAL nº 09/2022, para o cargo de Médico (a) Especialista em diagnostico
por imagem-Ultrassonografia Geral da Policlínica Regional de Saúde em Simões Filho –
Bahia.

Lauro de Freitas, 09 de Agosto de 2022..

Moema Isabel Passos Gramacho
Presidenta do CPISRMRN
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
PORTARIA SEFAZ Nº 09, DE 9 DE AGOSTO DE 2022
Dispõe sobre a data limite para processamento da folha de
pagamento dos servidores municipais, na forma que indica e dá
outras providências.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a legislação e exigências do Tribunal de Contas dos Municípios –
TCM, em que a folha de pagamento deverá ser processada e liquidada dentro do mês da sua
respectiva competência;
CONSIDERANDO que o recebimento da folha de pagamento fora do prazo poderá
causar falta de envio dos relatórios ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, a preclusão
do prazo de alimentação do SIGA;
CONSIDERANDO que o recebimento da folha de pagamento fora do prazo pode
acarretar atraso no de pagamento de consignados, gerando consequências aos servidores, tais
como: negativação de nome, juros e a suspensão do plano de saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de planejamento do fluxo de caixa e a necessidade
de evitar o atraso de processamento pelos bancos, bem como a postergação do pagamento,
RESOLVE:
Fica determinado aos servidores da Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ que só
processem para os Bancos os arquivos das folhas de pagamento recebidos até o dia 23 de cada
mês, da respectiva competência.
Lauro de Freitas, 9 de agosto de 2022.

Luiz Claudio Guimarães Souza
Secretário Municipal da Fazenda

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA GAPRE Nº 183, DE 9 DE AGOSTO DE 2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Fica a Sra. Carine Lopes da Silva Freitas cargo em comissão de Cargo de
Assessoramento Intermediário, Símbolo CAI-4, transferida da estrutura da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e Cidadania para a estrutura do Gabinete do Vice Prefeito.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 9 de agosto 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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Resoluções
ESTADO DA BAHIA

CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO METRO RECONCAVO
3 AV CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, 320 - CENTRO ADMINISTRATIVO DA
NORTE
- MRN
Lauro de Freitas
- BA
C.N.P.J.: 30.390.856/0001-81

JULHO/2022

RESOLUÇÃO 6/2022
Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de 302.300,00
(TREZENTOS E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS ) e dá
outras providências.

O(A) Presidente do CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DO METRO RECONCAVO NORTE - MRN, no uso de suas
atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2 / 2021,

RESOLUÇÃO
Art. 1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:
0101 SECRETARIA EXECUTIVA
2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903500 - 18800002 Serviços de Consultoria

46.000,00

33903600 - 18800001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

6.300,00
Soma da Ação:

52.300,00

2003 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA
33903000 - 18800002 Material de Consumo

50.000,00

33903900 - 18800002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

200.000,00
Soma da Ação:

250.000,00

Soma da Unidade:

302.300,00

Total Geral:

302.300,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo
com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:
0101 SECRETARIA EXECUTIVA
2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS
33903500 - 18800001 Serviços de Consultoria

6.300,00
Soma da Ação:

6.300,00

2003 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA
31901100 - 18800002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

90.000,00

31909400 - 18800002 Indenizações e Restituições Trabalhistas

30.000,00

33904000 - 18800002 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

132.000,00
Soma da Ação:

252.000,00

2004 MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR
33903000 - 18800002 Material de Consumo

4.000,00

33903900 - 18800002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

40.000,00
Soma da Ação:

44.000,00

Soma da Unidade:

302.300,00

Total Geral:

302.300,00

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Lauro De Freitas, Estado Da Bahia 1 de julho de 2022.
01/07/2022
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