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Lauro de Freitas

Atas
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022/SMS.
PROCESSO Nº 00.479/2022.
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos vigésimo segundo 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
BAHIA PLUS MED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com sede à Avenida
Santos

Dumont,

nº

6.105,

Portão

-

Lauro

de

Freitas/BA

CEP

42.712-740,

e-mail:

bahiaplusmed_20@outlook.com (71) 3512-7066/ (71) 98299-4921, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 14.249.047/0001/-06, representada neste ato pela Sr.ª Viviane

Quirino Silva Santos, comerciante, brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade n.o
07.899.255-91 SSP/RN, CPF n° 824.071.935-04 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 015/2022/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 AGULHAS,
SERINGAS e CAIXAS DE PERFUROCORTANTES para atender as Unidades de Saúde, bem
como o cronograma de vacinação no Município de Lauro de Freitas - BA, conforme Termo
de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde,
especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2022/SMS, que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2.
2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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
compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria
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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.
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EMPRESA

REGISTRADA:

BAHIA

PLUS

MED

COMÉRCIO

VAREJISTA

DE

PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 14.249.047/0001/-06

E-MAIL: bahiaplusmed_20@outlook.com / Tel.: (71) 3512-7066 /

(71) 98299-4

ENDEREÇO: Avenida Santos Dumont, nº 6.105, Portão - Lauro de Freitas/BA CEP 42.712-740
LOTE 02
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

01

SERINGA de 3,0 ml [descrição: sem
agulha, descartável, estéril, em
polipropileno, transparente, atóxica,
apirogênica,
cilindro
reto,
siliconizado, parede uniforme, com
escala de graduação em ml,
números e traços legíveis, com anel
de retenção que impeça o
desprendimento do êmbolo do
cilindro, bico central, sem rosca e
que garanta conexões seguras,
flange com formato adequado de
apoio aos dedos, êmbolo com pistão
lubrificado e ajustado ao cilindro. a
seringa deverá ser compatível com
todas as marcas de agulhas.
embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. na embalagem
deverá estar impresso dados de
identificação do fabricante, método
e
data
de
esterilização,
procedência,
lote,
data
de
fabricação, prazo de validade,
responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde].
SERINGA de 5,0 ml [descrição: sem
agulha, descartável, estéril, em
polipropileno, transparente, atóxica,
apirogênica,
cilindro
reto,
siliconizado, parede uniforme, com
escala de graduação em ml,
números e traços legíveis, com anel
de retenção que impeça o
desprendimento do êmbolo do
cilindro, bico central, sem rosca e
que garanta conexões seguras,
flange com formato adequado de
apoio aos dedos, êmbolo com pistão
lubrificado e ajustado ao cilindro. a
seringa deverá ser compatível com
todas as marcas de agulhas.
embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. na embalagem
deverá estar impresso dados de
identificação do fabricante, método
e
data
de
esterilização,
procedência,
lote,
data
de
fabricação, prazo de validade,
responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde].
SERINGA de 10 ml [descrição]: sem
agulha, descartável, estéril, em
polipropileno, transparente, atóxica,

02

03

ATA Nº 023/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

SR

UND

500.000

0,14

SR

UND

500.000

0,22 110.000,00

SR

UND

500.000

0,26 130.000,00

V.UNIT.
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04

05

apirogênica,
cilindro
reto,
siliconizado, parede uniforme, com
escala de graduação em ml,
números e traços legíveis, com anel
de retenção que impeça o
desprendimento do êmbolo do
cilindro, bico central, sem rosca e
que garanta conexões seguras,
flange com formato adequado de
apoio aos dedos, êmbolo com pistão
lubrificado e ajustado ao cilindro. a
seringa deverá ser compatível com
todas as marcas de agulhas.
embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. na embalagem
deverá estar impresso dados de
identificação do fabricante, método
e
data
de
esterilização,
procedência,
lote,
data
de
fabricação, prazo de validade,
responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde].
SERINGA, de 20 ml [descrição: sem
agulha, descartável, estéril, em
polipropileno, transparente, atóxica,
apirogênica,
cilindro
reto,
siliconizado, parede uniforme, com
escala de graduação em ml,
números e traços legíveis, com anel
de retenção que impeça o
desprendimento do êmbolo do
cilindro, bico central, sem rosca e
que garanta conexões seguras,
flange com formato adequado de
apoio aos dedos, êmbolo com pistão
lubrificado e ajustado ao cilindro. a
seringa deverá ser compatível com
todas as marcas de agulhas.
embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. na embalagem
deverá estar impresso dados de
identificação do fabricante, método
e
data
de
esterilização,
procedência,
lote,
data
de
fabricação, prazo de validade,
responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde].
SERINGA, de 60 ml [descrição: sem
agulha,
bico
tipo
cateter,
descartável,
estéril,
em
polipropileno, transparente, atóxica,
apirogênica,
cilindro
reto,
siliconizado, parede uniforme, com
escala de graduação em ml,
números e traços legíveis, com anel
de retenção que impeça o
desprendimento do êmbolo do
cilindro, bico sem rosca e que
garanta conexões seguras, flange
com formato adequado de apoio aos
dedos,
êmbolo
com
pistão
lubrificado e ajustado ao cilindro.
embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e filme termoplástico,
abertura em pétala. na embalagem
deverá estar impresso dados de
identificação do fabricante, método
e
data
de
esterilização,

ATA Nº 023/2022/SMS

80.000,00

SR

UND

250.000

0,32

SR

UND

150.000

1,03 154.500,00
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06

07

procedência,
lote,
data
de
fabricação, prazo de validade,
responsável técnico e registro no
Ministério da Saúde].
SERINGA, material: polipropilen o,
capacidade:1 ml, bico central luer
lock ou slip, tipo vedação: êmbolo
de borracha, adicional: graduada
(escala ml), numerada, tipo agulha:
c/ agulha 26 g x 1/2", esterilidade:
estéril, descartável, deve obedecer
a rdc/03/2011/anvisa. embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em
pétala. na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação do
fabricante, método e data de
esterilização, procedência, lote,
data de fabricação, prazo de
validade, responsável técnico e
registro no Ministério da Saúde].
SERINGA, material: polipropileno,
capacidade:3 ml, tipo bico: bico
central luer lock ou slip, tipo
vedação: êmbolo de borracha,
adicional: graduada, numerada, tipo
agulha: c/ agulha 24 g x 3/4",
esterilidade: estéril, descartável,
apresentação:
embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em
pétala. na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação,
tipo de esterilização, procedência,
data de fabricação, prazo de
validade e registro no Ministério da
Saúde].

SR

UND

720.000

0,24 172.800,00

SR

UND

400.000

0,21

84.000,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 02 R$ 801.300,00 (oitocentos e um mil e trezentos 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 015/2022/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

ATA Nº 023/2022/SMS

PE 015/2022/SMS

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

5 de 11

Quarta-feira
24 de Agosto de 2022
7 - Ano X - Nº 2337

Lauro de Freitas

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

6.

DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA

6.1.1.

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.

6.1.2.

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.

6.1.3.

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.

6.1.4.

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

6.1.5.

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

6.1.6.

Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a
solicitação.

6.1.7.

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.

6.1.8.

Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.

6.1.9.

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.

6.1.10. 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

ATA Nº 023/2022/SMS

PE 015/2022/SMS

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

6 de 11

Quarta-feira
24 de Agosto de 2022
8 - Ano X - Nº 2337

Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
com esse prazo e não havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas
as penalidades legais cabíveis.
6.1.11. Nos casos de substituição dos materiais, será reiniciado os prazos e os procedimentos
estabelecidos neste termo.
6.1.12. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência
de vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
6.1.13. Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo um ano, a contar partir da
data de entrega.
6.1.14. 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.
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.

7.1.1.

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
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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).

8.

DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

8.1.1.

Fornecer todos os itens, de acordo com as especificações do termo de referência.

8.1.2.

Os itens 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
gerenciador da Ata.

8.1.3.

Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;

8.1.4.

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;

8.1.5.

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);

8.1.6.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto dessa Ata de Registro de
Preço.

8.1.7.

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

9.1.1.

Exercer a fiscalização dos materiais 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.

9.1.2.

Efetuar o pagamento dos itens entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preço.

9.1.3.

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao licitante vencedor;

9.1.4.

Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações;

9.1.5.

Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
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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:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida;
10.1.2. No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
10.1.3. Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
10.1.5. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.8. 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.
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10.7.

As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente
com as demais penalidades previstas neste Termo de Referência.

11.

DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1.

Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.2.

O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado,
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;

11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, por
intermédio do órgão gerenciador do Registro de Preços;
11.3.

Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado,
o órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de
forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;

11.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso
assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual
oportunidade de negociação;
11.4.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão
gerenciador poderá:

11.1.1. 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
11.1.2. 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:

12.1.1. Não cumprir as obrigações da presente Ata;
12.1.2. Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa
aceitável;
12.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos
praticados no mercado;
12.1.4. 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.
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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 00.479 /2022, o Edital do Pregão

14.2.

As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Lauro de Freitas,

Eletrônico

Nº 015/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;

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, 22 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 BAHIA PLUS MED COMÉRCIO VAREJISTA
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Representada pelo Sr.ª Viviane Quirino Silva Santos
CPF nº 824.071.935-04
1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022/SMS.
PROCESSO Nº 00.479/2022.
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos vigésimo segundo 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° 044.648.675-2 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 015/2022/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 AGULHAS,
SERINGAS e CAIXAS DE PERFUROCORTANTES para atender as Unidades de Saúde, bem
como o cronograma de vacinação no Município de Lauro de Freitas - BA, conforme Termo
de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde,
especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2022/SMS, que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2.
2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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
compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria
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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.
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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 01
ITEM

01

02

03

DISCRIMINAÇÃO

AGULHA hipodérmica descartável,
dimensão: 13 x 0,45 (26 g x 1/2")
[descrição: material de uso único,
estéril,
atóxica,
apirogênica,
apresentando cânula em aço inox,
cilíndrico, oco e reto, siliconizada,
ponta da agulha biselada, trifacetada
e afiada, rígido e centralizado,
canhão em polipropileno que permita
encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem
acoplado ao canhão, embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em
pétala, na embalagem deverá conter
impressão
de
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde]
AGULHA hipodérmica descartável
dimensão: 20 x 0,55 (24 g x 3/4")
[descrição: material de uso único,
estéril,
atóxica,
apirogênica,
apresentando canula em aço inox,
cilíndrico, oco e reto, siliconizada,
ponta da agulha biselada, trifacetada
e afiada, rígido e centralizado,
canhão em polipropileno que permita
encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem
acoplado ao canhão, embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em
pétala, na embalagem deverá conter
impressão
de
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no
MInistério da Saúde].
AGULHA hipodérmica descartável,
dimensão: 25 x 0,70 (22 g x 1")
[descrição: material de uso único,
estéril,
atóxica,
apirogênica,
apresentando canula em aço inox,
cilíndrico, oco e reto, siliconizada,
ponta da agulha biselada, trifacetada
e afiada, rígido e centralizado,
canhão em polipropileno que permita
encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem
acoplado ao canhão, embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em
pétala, na embalagem deverá conter
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FABRICANTE

UF

QTDE

SR

UND

800.000

0,10 80.000,00

SR

UND

500.000

0,11 55.000,00

SR

UND

300.000

0,06 18.000,00
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04

05

06

07

impressão
de
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde].
AGULHA hipodérmica descartável
dimensão: 25 x 0,80 (21 g x 1")
[descrição: material de uso único,
estéril,
atóxica,
apirogênica,
apresentando canula em aço inox,
cilíndrico, oco e reto, siliconizada,
ponta da agulha biselada, trifacetada
e afiada, rígido e centralizado,
canhão em polipropileno que permita
encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem
acoplado ao canhão, embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em
pétala, na embalagem deverá conter
impressão
de
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde].
AGULHA hipodérmica descartável,
dimensão: 30 x 0,70 (22 g x 1 1/4")
[descrição: material de uso único,
estéril,
atóxica,
apirogênica,
apresentando canula em aço inox,
cilíndrico, oco e reto, siliconizada,
ponta da agulha biselada, trifacetada
e afiada, rígido e centralizado,
canhão em polipropileno que permita
encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem
acoplado ao canhão, embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em
pétala, na embalagem deverá conter
impressão
de
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde].
AGULHA hipodérmica descartável,
calibre 30 x 0,80 (21 g x 1 1/4")
[descrição: material de uso único,
estéril,
atóxica,
apirogênica,
apresentando canula em aço inox,
cilíndrico, oco e reto, siliconizada,
ponta da agulha biselada, trifacetada
e afiada, rígido e centralizado,
canhão em polipropileno que permita
encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem
acoplado ao canhão, embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em
pétala, na embalagem deverá conter
impressão
de
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde].
AGULHA hipodérmica descartável,
calibre 40 x 1,20 (18 g x 1 1/2")
[descrição: material de uso único,
estéril,
atóxica,
apirogênica,
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500.000

0,06 30.000,00

SR

UND

300.000
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UND

500.000
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SR

UND

300.000

0,09 27.000,00
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08

09

apresentando canula em aço inox,
cilíndrico, oco e reto, siliconizada,
ponta da agulha biselada, trifacetada
e afiada, rígido e centralizado,
canhão em polipropileno que permita
encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem
acoplado ao canhão, embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em
pétala, na embalagem deverá conter
impressão
de
dados
de
identificação, procedência, data de
fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no
Ministério da Saúde.
AGULHA hipodérmica para caneta
de insulina [composta por cânula de
aço inoxidável, dimensão 0,23 x
04mm, lubrificada, bisel trifacetado,
conexão compatível com as canetas
disponíveis no mercado, protetor da
agulha bem acoplado ao canhão e
sem rachadura, atóxica, descartável,
de uso único, estéril e apirogênica].
AGULHA para anestesia raquidiana
25g [descrição: descartável, estéril,
atóxica, apirogênica, confeccionada
em aço inoxidável, com punhadura
anatômica, ponta tipo quincke,
calibre 25g x 3 1/2 polegadas,
canhão tipo luer-look confeccionado
em
plástico
transparente
ou
translúcido, isento de ângulos
internos ou qualquer irregularidade
que dificulte a inserção do mandril.
mandril confeccionado em aço
inoxidável com ponta introdutória
biselada capaz de favorecer o
perfeito alinhamento com o bisel da
agulha, com canhão de alerta
codificado por cores de acordo com
normas da abnt. embalagem
primária acondicionada de acordo
com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização,
permitindo abertura e transferência
com técnica adequada; conforme
legislação vigente; o rótulo da
embalagem primária e/ou o próprio
produto deve conter informações de
identificação e características do
produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricação,
data de validade do produto, método
de esterilização, validade da
esterilização; nome do responsável
técnico,
registro
anvisa;
a
embalagem secundária deve ser
conforme praxe do fabricante, de
forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento
até o momento do uso; o produto de
obedecer a qualquer legislação que
seja inerente ao mesmo. embalagem
primária e secundária rotuladas
conforme
a
RDC
185/2001/ANVISA].
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6.000
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PROCARE
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AGULHA para anestesia raquidiana
27g [descrição: descartável, estéril,
atóxica, apirogênica, confeccionada
em aço inoxidável, com punhadura
anatômica, ponta tipo quincke,
calibre 27g x 3 1/2 polegadas,
canhão tipo luer-look confeccionado
em
plástico
transparente
ou
translúcido, isento de ângulos
internos ou qualquer irregularidade
que dificulte a inserção do mandril.
mandril confeccionado em aço
inoxidável com ponta introdutória
biselada capaz de favorecer o
perfeito alinhamento com o bisel da
agulha, com canhão de alerta
codificado por cores de acordo com
normas da abnt. embalagem
primária acondicionada de acordo
com as normas de embalagem que
garanta a integridade do produto até
o momento de sua utilização,
permitindo abertura e transferência
com técnica adequada; conforme
legislação vigente; o rótulo da
embalagem primária e/ou o próprio
produto deve conter informações de
identificação e características do
produto, tais como: nome do
fabricante, lote, data de fabricação,
data de validade do produto, método
de esterilização, validade da
esterilização; nome do responsável
técnico,
registro
anvisa;
a
embalagem secundária deve ser
conforme praxe do fabricante, de
forma a garantir a integridade do
produto durante o armazenamento
até o momento do uso; o produto de
obedecer a qualquer legislação que
seja inerente ao mesmo. embalagem
primária e secundária rotuladas
conforme a rdc 185/2001/ANVISA.

PROCARE

UND

200

2,36

472,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 01 R$ 243.920,00 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e
vinte 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 015/2022/SMS – COPEL;

5.3.

O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas
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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.

6.

DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA

6.1.1.

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.

6.1.2.

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.

6.1.3.

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.

6.1.4.

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

6.1.5.

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

6.1.6.

Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a
solicitação.

6.1.7.

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.

6.1.8.

Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.

6.1.9.

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

ATA Nº 024/2022/SMS

PE 015/2022/SMS

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

7 de 12

Quarta-feira
24 de Agosto de 2022
20 - Ano X - Nº 2337

Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
apenas a quantidade dos volumes entregues.
6.1.10. 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.
6.1.11. Nos casos de substituição dos materiais, será reiniciado os prazos e os procedimentos
estabelecidos neste termo.
6.1.12. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência
de vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
6.1.13. Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo um ano, a contar partir da
data de entrega.
6.1.14. 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.
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.

7.1.1.

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
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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).

8.

DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

8.1.1.

Fornecer todos os itens, de acordo com as especificações do termo de referência.

8.1.2.

Os itens 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
gerenciador da Ata.

8.1.3.

Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;

8.1.4.

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;

8.1.5.

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);

8.1.6.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto dessa Ata de Registro de
Preço.

8.1.7.

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

9.1.1.

Exercer a fiscalização dos materiais 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.

9.1.2.

Efetuar o pagamento dos itens entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preço.
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9.1.3.

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao licitante vencedor;

9.1.4.

Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações;

9.1.5.

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:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida;
10.1.2. No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
10.1.3. Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
10.1.5. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.8. 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.

ATA Nº 024/2022/SMS

PE 015/2022/SMS

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

10 de 12

Quarta-feira
24 de Agosto de 2022
23 - Ano X - Nº 2337

Lauro de Freitas

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

11.1.1. 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
11.1.2. 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:

12.1.1. Não cumprir as obrigações da presente Ata;
12.1.2. Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa
aceitável;
12.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos
praticados no mercado;
12.1.4. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
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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 00.479 /2022, o Edital do Pregão
Eletrônico

14.2.

Nº 015/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;

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, 22 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 044.648.675-2
1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022/SMS.
PROCESSO Nº 00.479/2022.
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos vigésimo segundo 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
PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, com sede à Rua Itiúba, 190, Cají, Quadra Única,
Lote 003, Galpão 01 CEP 42.721-100, Lauro de Freitas - Bahia, e-mail: licitacaopraina@gmail.com
(71) 3288-4417, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°
26.5373107/0001-97, representada neste ato pelo o Sr. João Ricardo Gomes do Carmo, empresário,
brasileiro, solteiro, portador da CNH n.o 070.066.466-81 DETRAN/BA, CPF n° 044.183.355-10
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 015/2022/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 AGULHAS,
SERINGAS e CAIXAS DE PERFUROCORTANTES para atender as Unidades de Saúde, bem
como o cronograma de vacinação no Município de Lauro de Freitas - BA, conforme Termo
de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Saúde,
especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 015/2022/SMS, que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2.
2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
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
compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria
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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.
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EMPRESA REGISTRADA: PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.5373107/0001-97 E-MAIL: licitacaopraina@gmail.com / Tel.: (71) 3288-4417
ENDEREÇO: Rua Itiúba, 190, Cají, Quadra Única, Lote 003, Galpão 01, Lauro de Freitas –
Bahia, CEP 42.721-100
LOTE 03
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

CAIXA
COLETORA
PARA
MATERIAL PERFURO CORTANTE
7 litros. [descrição: o coletor deve ser
constituído de material resistente,
com
alças
ou
pegadores,
afastadores do bocal e tampa,
apresentando superfície externa
amarela e com marcação legível,
capacidade para 07 litros e utilização
para material infectante].
CAIXA
COLETORA
PARA
MATERIAL PERFURO CORTANTE
13 litros. [descrição: o coletor deve
ser
constituído
de
material
resistente, com alças ou pegadores,
afastadores do bocal e tampa,
apresentando superfície externa
amarela e com marcação legível,
capacidade para 13 litros e utilização
para material infectante].
CAIXA
COLETORA
PARA
MATERIAL PERFURO CORTANTE
20 litros. [descrição: o coletor deve
ser
constituído
de
material
resistente, com alças ou pegadores,
afastadores do bocal e tampa,
apresentando superfície externa
amarela e com marcação legível,
capacidade para 20 litros e utilização
para material infectante].

01

02

03

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE V.UNIT.

DESCARPACK

UND

3.600

3,76 13.536,00

DESCARPACK

UND

6.000

5,25 31.500,00

DESCARPACK

UND

6.000

6.41 38.460,00

V.TOTAL

VALOR GLBAL DO LOTE 03 R$ 83.496,00 (oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e seis
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
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Eletrônico No 015/2022/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.

6.

DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA

6.1.1.

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.

6.1.2.

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.

6.1.3.

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.

6.1.4.

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

6.1.5.

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.

6.1.6.

Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a
solicitação.

6.1.7.

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.

6.1.8.

Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
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6.1.9.

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.

6.1.10. 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.
6.1.11. Nos casos de substituição dos materiais, será reiniciado os prazos e os procedimentos
estabelecidos neste termo.
6.1.12. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência
de vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
6.1.13. Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo um ano, a contar partir da
data de entrega.
6.1.14. 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.
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.

7.1.1.

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
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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).

8.

DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

8.1.1.

Fornecer todos os itens, de acordo com as especificações do termo de referência.

8.1.2.

Os itens 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
gerenciador da Ata.

8.1.3.

Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;

8.1.4.

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;

8.1.5.

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);

8.1.6.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto dessa Ata de Registro de
Preço.

8.1.7.

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

9.1.1.

Exercer a fiscalização dos materiais 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.

ATA Nº 025/2022/SMS

PE 015/2022/SMS

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

6 de 9

Quarta-feira
24 de Agosto de 2022
31 - Ano X - Nº 2337

Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
9.1.2.

Efetuar o pagamento dos itens entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preço.

9.1.3.

Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao licitante vencedor;

9.1.4.

Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações;

9.1.5.

Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.

10.
10.1.

DAS PENALIDADES
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:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida;
10.1.2. No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
10.1.3. Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
10.1.5. Não mantiver a proposta, injustificadamente;
10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.8. 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

10.4.

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,

ensejar a rescisão do contrato.

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,
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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 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:

11.1.1. 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
11.1.2. 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:

12.1.1. Não cumprir as obrigações da presente Ata;
12.1.2. Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa
aceitável;
12.1.3. Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos
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praticados no mercado;
12.1.4. 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 00.479 /2022, o Edital do Pregão
Eletrônico

14.2.

Nº 015/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;

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, 22 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 PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Representada pelo Sr. João Ricardo Gomes do Carmo
CPF nº 044.183.355-10
1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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Lauro de Freitas, 10 de maio de 2022.

ATA da reunião extraordinária do Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal do Programa Saúde na escola
de Lauro de Freitas-Bahia – GTIM PSE /LF-BA, realizada em 10 / 05 /2022, iniciando às 09h com
tolerância de 15min, terminando as 12hs, de forma presencial.
Pautas mencionadas: Releitura para a reflexão e alinhamento de atenção e defesa de direito da criança e
adolescente no Art. 7 ao 14 e 56 da ECA, identificação e capacitação do encontro com representantes PSE
das unidades escolar para o ano letivo 2022, responsabilidade do GTI.M, pendências oriundas do ano 2021,
retomada da revisão do regimento interno do GTI, planejamento das ações do PSE da Atenção Básica que
é do Programa e o fluxo do GTIM.
Deu-se início a reunião com a fala da Sr. ª Iris Natividade, saudando- o (a) todos (as) e informando a razão
pela qual a reunião sofreu alterações nas datas, foi feito a leitura da ATA anterior com abertura para algumas
alterações que se fizessem necessárias, referente a discursão das pautas em seguida aprovação da mesma.
Senhora Maria Elizabeth da Silva sugere a senhora Iris Natividade que faça a remodelagem do modelo da
ATA de publicação e que na mesma conste as pautas e suas deliberações, Iris Natividade se propôs a fazer
essas alterações na próxima reunião do GTIM/PSE e organizado a ordem de pautas conforme sua amplitude
de abordagem e tempo.
Iris Natividade menciona sobre a falta da organização das ações referente ao dia D nas escolas, sinaliza a
falta de planejamento nesta DATA e de como foram repassadas as demandas de forma aleatórias, afirma se
fosse feito um planejamento com antecedência todas as demandas seriam executadas conforme a equipe de
atuação e insumos da SESA, sendo uma data fixa não deveria ter ocorrido, e sente a necessidade de diálogo
entre os núcleos.
Menciona de criar um padrão para as solicitações das ações da SEMDED PARA SESA, Maria Elizabeth
da Silva sugere o início do planejamento do dia D nas escolas já para 2023 em novembro 2022, com a
finalidade principal de não se perder o foco, em meios as discursões a senhora Raquel Oliveira explica que
o dia D nas escolas e um eventos trazido pelas escolas que pode ser feito de diversas natureza ou formas,
não especificamente ação de saúde nas escolas uma vez que já existe este momento mês e data que
geralmente é na primeira semana de abril .
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Helenildo Muniz e Raquel Oliveira citam a necessidade da elaboração de uma ficha de encaminhamento e
acompanhamento após ações do PSE, e se ter um planejamento de aplicação desta ficha, identificado como
saúde bucal e outros agravos dos estudantes para as unidades do PSF para atendimento, Iris Natividade
sugere a senhora Maria Elizabeth da Silva criar um fluxo de encaminhamentos e acompanhamento dos
casos achados pelos profissionais durante as ações PSE ou que vão para seu núcleo e apresentar na próxima
reunião da mesa do GTIM.
Helenildo Muniz fala em fazer uma escola modelo com relação do PSE, além das ações também o fluxo de
encaminhamentos dos casos para as Unidades Básica de Saúde, Maria Elizabeth da Silva cita sobre a
diminuição destes fluxos com a contratação de assistentes sociais.
Alfredo Pacheco traz a explanação sobre direito das crianças, ref. art. 07 e ao 56, suas notificações das
ocorrências e encaminhamentos feitos pelos gestores escolares do qual preconizar a lei.
A Maria Elizabeth da Silva menciona a criação de cartazes de divulgações a prevenção contra a violências,
abusos e trabalho infantil e disque denúncia, Iris Natividade traz a revisão do regimento e sugere que cada
secretaria crie um grupo para fazer parte da revisão do regimento de seus núcleos e GTI.M e menciona a
importância de diálogo com o secretário Tito para criação de seu núcleo. Maria Elizabeth da Silva traz a
questão do EJA no PSE, Iris Natividade fala que o planejamento das ações EJA e que existe uma equipe no
núcleo PSE SESA para executar essas ações noturna e estava elaborando o planejamento, que é importante
citar o avanço do PSE no quesito EJA, sinaliza a importância da coordenação Educação Básica - SEMED
para excursão desta ação EJA.
Maria Elizabeth da Silva menciona sobre o projeto educa 7, Raimilton Carvalho traz a questão do combate
à dengue de forma artística no PSE, com a finalidade de alcançar as metas.
Maria Elizabeth da Silva apresenta a profissional odontóloga Jovana, onde a mesma apresenta a questão de
saúde e o beijo.
Iris Natividade volta a falar dos CARDS e informa que vai agregar a sugestão, e pede responsabilidade
quanto grupo com relação a estarem presentes nas reuniões, traz pauta sobre as escolas não pactuada onde
se faz necessário o planejamento em integra as ações nessas escolas com parcerias como a juventude e a
cidade brincante.
Fica marcado a próxima reunião dia 07/07 as 09hs do GTI.M.
Alfredo Pacheco faz convite de evento que acontecerá no dia: 06/07 as 10hs, serão 200 vagas de integra
jovem de 15 a 17 anos que façam parte do ensino médio, onde acontecerá na UNIME. O mesmo salienta
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ação realizada nas escolas referente ao abuso sexual, Maria Elizabeth da Silva faz uma observação quanto
as ações realizadas e a não convocada a rede de proteção da SEMED para participação da mesma e solicita
dialogo.
Íris Natividade sugere que as ações sejam dialogadas e que as mesmas sejam alinhadas, para que evite
desgastes e desconfortos aos gestores com ações repetidas nas escolas com diversos grupos.
Não havendo mais nada a ser tratado lavro a presente ata, cuja reunião, encerrada às 12: OOHS, deste
mesmo dia, que aprovada por mim e por todos os demais participantes do GTI.M presentes, a mesma será
encaminhada para publicação em Diário Oficial deste Município. Declaro que está reunião foi gravada e
que áudio se encontra em posse desta coordenação do GTI.M assim como esta ATA para possíveis consultas
caso se faça necessário.
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Secretária do GTI.M/PSE-LF/BA: Caroline Oliveira de Almeida ___________________________
Coordenadora do GTI.M/PSE-LF/BA: Iris Natividade ____________________________________
SEMED/Coordenação do Núcleo PSE: Maria Elizabeth da Silva ____________________________
SEMED/ Coordenação Pedagógica: Raquel B. Oliveira ____________________________________
SEMDESC/DACA: Alfredo José Pacheco Pereira ________________________________________
SEMED/ Cidade Educadora: Raimilton Carvalho _____________________________
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Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.068 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022
Substitui integrantes do Conselho Municipal de
Promoção da Igualdade Racial - CMPIR, na
forma que indica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art.1º Ficam substituídos os integrantes do Conselho Municipal de Promoção da
Igualdade Racial – CMPIR, nos seguintes termos:
Representantes do Poder Publico Municipal:
a) Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais - SEGOV
I - Titular: Sra. Rosângela Santos Souza , substituida pelo sr. Márcio Santos
Conceição.
II - Suplente: Sr. Luis Carlos Cunha do Nascimento, substituido pela Sra.
Rosângela Santos Souza.
b) Secretaria Municipal de Politicas Afirmativas, Direitos Humanos e Promoção
da Igualdade Racial - SEPADHIR
I - Titular: Sra. Aline Santos de Oliveira, substituida pelo Sr. Adilton Roque
Ferreira
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3ºRevogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 24 de agosto de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

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

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022

Processo Administrativo nº. 055/2022
CONTRATADO: GENEILDO FREITAS DOS SANTOS
C.N.P.J n° 19.149.623/0001-59
VALOR GLOBAL: R$ 5.445,65 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco
reais e sessenta e um centavos).
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios
para 01 autoclave e 01 aparelho Osmose reversa, instalados na Policlínica
Regional de Saúde em Simões Filho.

BASE LEGAL: Respaldo legal no art. 24, II, §1º da Lei nº 8.666/1993.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 24 de agosto de 2022.

____________________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - MRN
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Leis

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 044/2022 - LI

O

SECRETÁRIO

MUNICIPAL

DA

SECRETARIA

DE

MEIO

AMBIENTE,

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH com fulcro nas atribuições e
competências que lhe foram delegadas pela na Lei Municipal n°. 1.324 de 02 de dezembro de 2008
e suas alterações e, na Lei Municipal nº. 1.361 de 30 de novembro de 2009, alterada pela Lei
Municipal nº 1.910 de 30 de dezembro de 2020 e, tendo em vista o que consta do Processo
administrativo nº. 11578/2022. RESOLVE: Art. 1º - Conceder Licença Ambiental de Instalação
- LI sob nº 044/2022, válida pelo prazo de 2 (dois) anos, à A M B COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, inscrita no CPF/CNPJ nº 41.856958/0001-66 para atividade de
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores com capacidade de armazenamento
de 60m³ e troca de óleo, localizado na Rua Juracy Magalhães, 800, Pitangueiras, Bosque dos
Coqueiros, Lauro de Freitas-BA. Inscrita no Cadastro Imobiliário Municipal nº 40766008000000,
coordenadas P01: 575282.00 m E / 8574730.00 m S; P02: 575289.00 m E / 8574747.00 m S; P03:
575266.00 m E / 8574762.00 m S e P04: 575256.00 m E / 8574743.00 m S, mediante o
cumprimento da legislação vigente e dos condicionantes que constam na íntegra, no referido
processo. Art. 2º - Este ato não dispensa nem substitui a obtenção, pelo autorizado de certidões,
alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidas pela legislação pertinente, federal, estadual ou
municipal, ou de outros órgãos e entidades competentes. Art. 3º - Este ato será publicado na íntegra
no site oficial da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos de Lauro de
Freitas no endereço eletrônico, transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br.
Lauro de Freitas, 24 de agosto de 2022.

Gean Nunes dos Santos
Secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos
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Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PO R T A R I A – G A P R E N º 1 9 8 , D E 24 D E A G O S T O D E 20 2 2
Dispõe sobre a designação da servidora
como Fiscal de Contratos do Gabinete da
Prefeita.

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

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora Alexsandra de Alcantara Santos, matrícula nº 89226,
Cargo de Assessoramento Direto, como Fiscal de Contratos do Gabinete da Prefeita, em
substituição ao servidor Danilo do Nascimento Magalhães.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 24 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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Lauro de Freitas

Termos Aditivos

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

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA
REGIÃO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN. Contratada: PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ: 61.198.164/0001-60
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 009/2020/MRN, Processo: 016/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para segurar frota de veículos da
Policlínica Regional de Saúde em Simões Filho – BA, com cobertura total contra
danos materiais resultantes de sinistro, roubo ou furto, colisão, incêndio, danos
causados pela natureza e a terceiros, incluindo assistência 24 (vinte e quatro)
horas, com reboque ou transporte do veículo segurado, em caso de acidente,
pane mecânia ou elétrica. Valor Global Anual: R$ 30.036,60 (trinta mil, trinta e
seis reais e sessenta centavos). Dotação: 339039, Fonte 21, Período de
Vigência: O presente instrumento de contrato terá vigência de 12 (doze) meses
a contar do dia 25/08/2022. Data da Assinatura: 09 de agosto de 2022. Moema
Isabel Passos Gramacho – Presidente do Consórcio- MRN.
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