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Atas

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO METRO
RECÔNCAVO NORTE - MRN. APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE
2022. O QUE OCORRER.
Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, por meio do
aplicativo Zoom Meeting, em razão do COVID-19, reuniram-se a Sra.
Maria Elisa Soares Daltro, Diretora Executiva; a Sra. Carla Moreira,
Diretora Financeira; o Sr. Alberto Mariano, Assessor Especial; o Sr.
Fernando Failla, Diretor da Policlínica Regional de Saúde em Simões
Filho – Bahia; a Sra. Priscila Brito, contadora da empresa Gradus; a Sra.
Marlene Goes, Conselheira Fiscal, representante do Município de
Simões Filho; a Sra. Maria Ivone Aguiar Alves, Conselheira Fiscal,
representante do Município de Lauro de Freitas; a Sra. Shirlei Sueli Alves
Dantas Costa, Conselheira Fiscal, representante do Município de Dias
d’Ávila, com a finalidade de analisar a prestação de contas referente ao
exercício do primeiro semestre do ano de 2022 do Consórcio Público
Interfederativo de Saúde da Região Metro Recôncavo Norte – MRN, e o
que ocorrer. Verificando a presença de todos, deu-se início aos
trabalhos.
A Diretora Executiva, Sra. Maria Elisa, iniciou cumprimentando os
presentes e apresentou a pauta. Em seguida, Priscila Brito, contadora da
empresa Gradus que presta assessoria e consultoria contábil ao CMRN,
iniciou a apresentação da prestação de contas através de slides
contendo as informações dos contratos de rateio, receitas arrecadas,
transferências dos repasses dos entes Consorciados, despesas
executadas no primeiro semestre do ano de 2022, os quais já tinham
sido encaminhados anteriormente para os membros do Conselho Fiscal.
Após a apresentação foi concedido à palavra aos participantes. A
Conselheira Shirlei Dantas questionou a respeito sobre o baixo valor
referente aos serviços de coelba, água da sede durante o 1º semestre.
Contudo foi explicado à Conselheira que a sede do Consórcio MRN é
uma sala comercial de aproximadamente 40 m², contendo apenas dois
aparelhos de ar condicionado, 5 computadores e 1 impressora. Além
disso o consumo da água está incluso no valor do condomínio. Outra
pontuação da Conselheira Shirlei Dantas foi a respeito do item serviço de
apoio constante na prestação de contas referente à Policlínica, e foi
explicado que trata-se da contratação de empresa terceirizada de mão
de obra. Por conseguinte, a Diretora Executiva, Sra. Elisa Daltro,
informou que a conta destinada para depósito do Imposto de Renda
retido na fonte está aguardando apenas o cadastramento da senha da
Presidente. Pelo princípio da transparência da administração, Sra. Elisa
Daltro, informou a respeito do tomógrafo quebrado, no qual o conserto
com o representante exclusivo custa em torno de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), de modo que, oficiou à SESAB no sentido de
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facilitar as negociações para redução de valor e parcelamento. E também
informou a respeito do pagamento do banco de horas dos empregados
da Policlínica no período da pandemia, pois vários empregados não
cumpriram com as horas não trabalhadas. Foi pontuado pelo, Assessor
Especial, Alberto Mariano, a respeito da MP 1.046/2021, no qual prevê a
compensação até 18 meses contados após 27/08/2021. A Conselheira
Shirlei Dantas sugeriu abrir a receita arrecada por município nas
próximas prestações de contas. Por fim, os membros do Conselho
Fiscal deram parecer favorável a aprovação das contas
apresentadas do primeiro semestre do ano de 2022 do Consórcio
Público Interfederativo de Saúde da Região Metro Recôncavo Norte
– MRN. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião,
pelo
que
eu
_________________________________________,
Secretário desta reunião ad hoc nomeado, lavrei a presente ata, que
após lida e aprovada, será assinada pela Diretora Executiva Maria Elisa
Soares
Daltro
________________________________________,
contendo a lista de presença dos participantes em anexo.
_____________________________________________
Carla Moreira
Diretora Financeira
______________________________________________
Alberto Mariano
Assessor Especial

______________________________________________
Fernando Failla
Diretor da Policlínica Regional de Saúde em Simões Filho – Bahia
______________________________________________
Priscila Brito
Contador da empresa Gradus
______________________________________________
Marlene Goes
Conselheira Fiscal, representante do Município de Simões Filho.
______________________________________________
Shirlei Sueli Alves Dantas Costa
Conselheira Fiscal, representante do Município de Dias d’Ávila.

______________________________________________
Maria Ivone Aguiar Alves
Conselheira Fiscal, representante do Município de Lauro de Freitas.
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Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022/MRN.
PROCESSO Nº 047/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ
(MF) sob o Nº 30.390.856/0001-81, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas. Edf. Mais
Empresarial, Sala 1410, Buraquinho, Lauro de Freitas/ Bahia, representada pela Presidente – Srª
Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos da Portaria nº
001/2021, publicada no D.O.M em 04/01/2021, e a empresa LIFE CLEAN COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede na Av. das Américas, 13.685 – Sala 380, Barra da Tijuca – RJ,
CEP 22.790-701, e-mail: lifeclean2022@gmail.com, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda sob o n° 43.219.256/0001-05, representada neste ato pelo Sr. Christopher
Narciso da Paz, nacionalidade Brasileiro, portador da carteira de identidade nº 24.898.455-1 SSP/RJ,
CPF n° 118.843.357-13, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o
resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 029/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada no Lote 01
,de acordo com a Classificação por ela alcançada, por item, observadas as condições do Edital que
integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Artigos de
uso Médicos (Mascaras Cirúrgicas e de Proteção), para atender as necessidades da Policlínica
Regional de Saúde de Simões Filho-BA, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital.
Requisitado pelo Consórcio MRN, especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº
029/2022/MRN, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Consórcio Públíco Interfederativo de
Saúde da Região Norte Recôncavo Norte, que exercerá suas atribuições.
4 DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Atam, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação
obtida no Certame licitatório
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Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81

EMPRESA REGISTRADA: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 43.219.256/0001-05
ENDEREÇO:

Av. das Américas, 13.685 – Sala 380, Barra da Tijuca – RJ, CEP 22.790-701, e-mail:

lifeclean2022@gmail.com, telefone (21) 2434-7764.
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 01
MARCA

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01

Mascara
cirúrgica PREVEMAX
confeccionada
em
polipropileno não tecido 3
camadas caixa com 50
unidades.

UF

QTDE

CAIXA

4000

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
4,50

VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Dezoito mil reais)

18.000,00

18.000,00

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério do Consórcio, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônica No
029/2022/MRN – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. O Consórcio não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste
Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Consórcio, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta ao Consórcio, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
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Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81
b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Referência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Corona vírus;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71). 3394-1437
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a
quantidade dos volumes entregues e seguirá demais determinações dadas pelo Gestor do Contrato;
i) Nos casos de substituição dos produtos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
i.1)A entrega será parcelada, mediante Solicitação de Fornecimento (SF);
j) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do medicamento entregue.
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada,

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

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

Unidade Gestora
0101

Programa/Ação
10.302.001.2003

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 047/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
029/2022/MRN e as propostas, com preços e especificações;
15.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio Do Consórcio, Capital do
Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.
Lauro de Freitas, 06 de setembro de 2022.
_________________________________

______________________________

MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

_______________________________________
EMPRESA: LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPPAMENTOS EIRELI
Representada pelo Sr. CHRISTOPHER NARCISO DA PAZ
CPF nº 118.843.357-13
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2022/MRN.
PROCESSO Nº 047/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ
(MF) sob o Nº 30.390.856/0001-81, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas. Edf. Mais
Empresarial, Sala 1410, Buraquinho, Lauro de Freitas/ Bahia, representada pela Presidente – Srª
Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos da Portaria nº
001/2021, publicada no D.O.M em 04/01/2021, e a empresa LIFE CLEAN COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede na Av. das Américas, 13.685 – Sala 380, Barra da Tijuca – RJ,
CEP 22.790-701, e-mail: lifeclean2022@gmail.com, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda sob o n° 43.219.256/0001-05, representada neste ato pelo Sr. Christopher
Narciso da Paz, nacionalidade Brasileiro, portador da carteira de identidade nº 24.898.455-1 SSP/RJ,
CPF n° 118.843.357-13, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o
resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 029/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada no Lote 01
,de acordo com a Classificação por ela alcançada, por item, observadas as condições do Edital que
integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Artigos de
uso Médicos (Mascaras Cirúrgicas e de Proteção), para atender as necessidades da Policlínica
Regional de Saúde de Simões Filho-BA, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital.
Requisitado pelo Consórcio MRN, especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº
029/2022/MRN, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Consórcio Públíco Interfederativo de
Saúde da Região Norte Recôncavo Norte, que exercerá suas atribuições.
4 DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Atam, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação
obtida no Certame licitatório
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EMPRESA REGISTRADA: LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 43.219.256/0001-05
ENDEREÇO:

Av. das Américas, 13.685 – Sala 380, Barra da Tijuca – RJ, CEP 22.790-701, e-mail:

lifeclean2022@gmail.com, telefone (21) 2434-7764.
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 01
MARCA

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01

Mascara
cirúrgica PREVEMAX
confeccionada
em
polipropileno não tecido 3
camadas caixa com 50
unidades.

UF

QTDE

CAIXA

4000

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
4,50

VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Dezoito mil reais)

18.000,00

18.000,00

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério do Consórcio, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônica No
029/2022/MRN – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. O Consórcio não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste
Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Consórcio, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta ao Consórcio, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
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b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Referência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Corona vírus;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71). 3394-1437
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a
quantidade dos volumes entregues e seguirá demais determinações dadas pelo Gestor do Contrato;
i) Nos casos de substituição dos produtos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
i.1)A entrega será parcelada, mediante Solicitação de Fornecimento (SF);
j) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do medicamento entregue.
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada,

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

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

Unidade Gestora
0101

Programa/Ação
10.302.001.2003

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 047/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
029/2022/MRN e as propostas, com preços e especificações;
15.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio Do Consórcio, Capital do
Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.
Lauro de Freitas, 06 de setembro de 2022.
_________________________________

______________________________

MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

_______________________________________
EMPRESA: LIFE CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPPAMENTOS EIRELI
Representada pelo Sr. CHRISTOPHER NARCISO DA PAZ
CPF nº 118.843.357-13
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2022/MRN.
PROCESSO Nº 043/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO MERO RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ
(MF) sob o Nº 30.390.856/0001-81, com sede na Rua Chagas Ortins de Freitas, Edf. Mais Empresarial,
Buraquinho, Lauro de

Freitas/ Bahia, representada pela Presidente

– Srª Moema Isabel Passos

Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos da Portaria nº 001/2021, publicada no
D.O.M em 04/01/2021, e a empresa MIXALL COMERCIAL LTDA com sede na Rua do Calafate, nº 175,
Faz. Grande do Retiro, Salvador - Bahia, CEP 40.354.100, e-mail: mixall.distribuidora@gmail.com, Tel.
(71) 3203-7845, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°
39.689.810/0001-32, representada neste ato pelo Sr. Gabriel Santos Barbosa, nacionalidade
Brasileiro, portador da carteira de identidade n.o 20.351.390-82 SSP/BA, CPF n° 073.456.515-17,
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022/MRN,
RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada nos Lotes 02, 03, 05, 06, 09 e 10, de acordo
com a Classificação por ela alcançada, por item, observadas as condições do Edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de Utensilos de Esccritório e
Material de Expediente, para atender as necessidades da Policlínica Regional de Saúde em Simões
Filho – Bahia, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital, especificados no Anexo IV do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 026/2022/MRN, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Consórcio Públíco Interfederativo de
Saúde da Região Norte Recôncavo Norte, que exercerá suas atribuições.
4 DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação
obtida no Certame licitatório
EMPRESA REGISTRADA: MIXALL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.689.810/0001-81
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ENDEREÇO: Rua do Calafate, nº 175, Faz. Grande do Retiro, Salvador - Bahia, CEP 40.354.100, e-mail:
mixall.distribuidora@gmail.com, Tel. (71) 3203-7845.
OBJETO LOTE 02

VALOR REGISTRADO

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UF

1

Pilha alcalina tamanho aaa,1,5volts pacote com
2 unidades. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Atender aos critérios de classificação dos
perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA ELGIN
PILHA, recarregavel, tamanho AAA, 1000mah,
tensao 1,2 volts, alcalina, litio, nicad ou nimh.
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante. MARCA ELGIN

PCT

120

4,50

PCT

120

15,00

1.800,00

PILHA, recarregavel, tipo AA NiMH, 1,2 volts,

PCT

120

37,00

4.440,00

2

3

QTDE

V.UNIT.

V.TOTAL

540,00

2800mAh. Embalagem com 02 unidades, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante. Atender
a (s)Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA. MARCA
ELGIN

4

PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com
designacao LR6( Duracao minima de 11,5
horas),
conforme Norma NBR
vigente.
Embalagem: com 02 unidades, com as
informacoes sobre o produto: - Dados do
Fabricante/ Importador/ Distribuidor - Texto em
portugues - Tipo da Pilha(AA ou AAA) Composicao do Produto - Origem do Produto Validade do Produto - Simbolo orientando
destinacao apos o uso. Atender a(s) norma(s)
ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA..
MARCA ELGIN

PCT

60

6,00

360,00

5

CARREGADOR, de baterias, capacidade para
recarga minima de 04 pilhas tipo AA e AAA NiMH/ Ni-Cd de 950mAh a 2800mAh, controlador
micro processado para evitar sobrecarga e perda
de vida util das pelhas, deteccao automatica de
voltagem para pilhas AA e AAA, Leds indicativos
para facil controle para operacao, protecao
eletronica contra sobrecarga, protecao contra
inversao de polaridade, controle termico que
corta energia em caso de calor excessivo,
deteccao de defeitos nas pilhas, alimentacao via
adaptador AC bivolt de 100 a 240 VAC.
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante. Atender
a(s)portarias inmetro e norma(s) ABNT NBR
vigente MARCA ELGIN

UND

110

96,30

10.593,00

6

PILHA, alcalina, tamanho C, 1,5 volts.
Embalagem com 02 unidades, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s)
vigente(s) do CONAMA. MARCA ELGIN

PCT

15

13,80

207,00

VALOR DO LOTE
(Dezessete mil novecentos e quarenta reais)
OBJETO LOTE 03

17.940,00

VALOR REGISTRADO

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UF

1

LIXEIRA, sem tampa, capacidade para 15 litros, em

Und

QTDE

20

V.UNIT.

V.TOTAL

32,00

polietileno de alta densidade, formato cilindrico, com
paredes e fundos reforcados resistentes a impactos, sem
soldas ou emendas. As seguintes informacoes deverao ser
impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o
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produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e
capacidade. Atender a(s) norma(s) da ABNT vigente(s).
MARCA MEGAULTIL

2

3

LIXEIRA, com tampa, capacidade para 15 litros, em
polietileno de alta densidade, com pedal em
polietileno para abrir e fechar a tampa, com
paredes e fundos reforcados resistentes a
impactos, sem soldas ou emendas. As seguintes
informacoes deverao ser impressas e coladas pelo
fabricante diretamente sobre o produto: nome ou
CNPJ do fabricante, marca do produto e
capacidade. MARCA JAGUAR
LIXEIRA, com tampa, capacidade para 50 litros, em

Und

30

37,20

1.119,00

Und

30

228,45

6.853,50

polietileno de alta densidade, com pedal em polietileno para
abrir e fechar a tampa, com paredes e fundos reforcados
resistentes a impactos, sem solda ou emendas. As seguintes
informações deverao ser impressas e

coladas pelo

fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto e capacidade. Atender a(s)
norma(s) da ABNT vigente(s). MARCA LARPLAST

VALOR DO LOTE
(Oito mil seiscentos e doze reais e cinquenta centavos)
OBJETO LOTE 05

8.612,50
VALOR REGISTRADO

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UF

1

FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm, na cor

Und

5

QTDE

2,45

V.UNIT.

12,25

V.TOTAL

Und

5

2,99

14,95

Und

5

3,06

15,30

PCT

20

7,85

157,00

rosa Embalagem com 10 m, com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante. MARCA NAJAR

2

3

4

FITA, cetim, dupla face, 100% poliéster 7mm,
na cor azul claro. Embalagem com 10 m, com
dados de identificacao do produto e marca do
fabricante. MARCA NAJAR
FITA, cetim, dupla face, 100% poliester 7mm,
na cor amarelo. Embalagem com 10 m, com
dados de identificacao do produto e marca do
fabricante. MARCA NAJAR
Balão liso n° 07 sortido, pct com 50 unid. MARCA
PICPIC

199,50
(Cento e novente e nove reais e cinquenta centavos)
OBJETO LOTE 06

VALOR REGISTRADO

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UF

1

FILTRO, de linha, Bivolt. minimo de 6 tomadas, com

Und

QTDE

10

V.UNIT.

25,55

V.TOTAL

255,50

rebaixo e superficie protetora, com 2 polos e terra,
devem permitir a remocao e introducao dos plugues,
evitando que se separem das tomadas durante utilizacao,
minimo

de

1,30m,

botao

liga/deslida

Embutido

diretamente no filtro, com indicacao luminosa, com
fusiveis, com filtros eletronicos, 10 A, De cobre ou liga
de cobre, Indicado para informatica. Possuir porta
fusível externo com pelo menos 1 (uma) unidade de
fusível, no qual, a amperagem deverá ser compatível
com o equipamento As seguintes informacoes deverao
ser

impressas

pelo

fabricante,

diretamente

na

embalagem em que o produto esta acondicionado:
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nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco,
garantia minima de 12 meses, bem como sobre os riscos
que apresentam a saude e seguranca dos consumidores,
Conter o Plugue e a tomada conforme a norma padrao
brasileira. atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s)
vigente(s) do INMETRO. MARCA MULTLASER

255,50
(Duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)
OBJETO LOTE 09

VALOR REGISTRADO

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UF

1

PAPEL, termosensivel, dimensoes 110mm x
18m, compativel com impressora video printer
da marca Sony modelo UPP - 110 HG.
Embalagem em rolo com dados do produto,
nome ou marca do fabricante. MARCA
MEDPEX
Bobina de papel térmico branco compativel com

Und

50

104,80

5.240,00

Und

50

7,16

358,00

Und

100

26,00

2.600,00

Und

50

64,50

3.225,00

Und

36

25,75

927,00

Und

100

89,50

8.950,00

2

QTDE

V.UNIT.

V.TOTAL

reprocessadora ENDOLAV - gramatura 56 g/m2,
largura de 56,5mm ± 0,05mm, comprimento linear de
27m ± 1%, diâmetro externo máximo da bobina de
50mm, papel Alfa 400-200-3 (Appleton), cor branca,
lado sensível do papel para fora, 1 via, tarja indicativa
de final de bobina. MARCA MAXPRINT

3

4
5
6

Bobina de papel térmico compativel com
AUTOCLAV Baumer - largura de 57mm ±
0,05mm, diâmetro externo máximo da bobina de
50mm, duração minima de impressão 05 anos.
MARCA MAXPRINT
Bobina de papel termossensível compativel com
ECG modelo Compassus 3.000 tipo formulário
continuo TITB 80mm x 20m .MARCA MEDPEX
BOBINA, em papel térmico, dimensões de 57 mm
x 300m, para relógio de ponto digital, biométrico.
MARCA MAXPRINT
BOBINA, em papel termo sensível para auto
refratores, dimensões de 57 mm x 30m. MARCA
MAXPRINT

VALOR DO LOTE

21.300,00

(Vinte e um mil e trezentos reais)
OBJETO LOTE 10

VALOR REGISTRADO

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UF

1

Leitor de cartão SD Conexão USB, Slot para
leitura de cartão sd, Plug &amp; play e Sistema
operacional: Windows 10 ou superior. MARCA
UGREEN
DISCO, rigido, HD externo, portatil, minimo de 2
TB de capacidade de armazenamento, interface
externa USB 3.0, compativel com USB 2.0, plug
and play, para uso com Windows 7,Windows 8 e
windows 10; Alimentacao atraves de USB, sem
uso de eliminador. Velocidade de transferência
de dados - minimo de 4,8 Gb/s (gigabits por
segundo) para USB 3.0; Peso maximo (sem
embalagem e acessorios) - 400 g; Acompanhar
cabo USB 3.0; Unidade lacrada integrada por um
unico fabricante (nao sera aceita combinacao de
case externo e HD); Garantia mínima de 1 ano.
MARCA WD
TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas
layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. Layout ABNT-2 estendido com teclas para
Windows. - Conector USB. MARCA MULTLASER

Und

3

68,30

204,90

Und

6

429,75

2.278,50

Und

30

37,73

1.131,90

2

3

QTDE

V.UNIT.

V.TOTAL
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4

5
6

MOUSE, optico, padrao PS/2, 800 dpi, 2 botoes
mais botao scroll, ergonomico, tamanho normal,
compativel com Windows e Linux. MARCA
MULTLASER
Mouse Pad Suporte Para Mouse Ergonomico
Com Apoio Para Pulso. MARCA MULTLASER
Leitor CD /DVD Externo Usb 2.0. Compativel com
Windows 10, plug and play, sem fonte energia.
MARCA SEAGATE

Und

30

28,45

853,50

Und

30

25,95

778,50

Und

5

364,45

1.822,25

VALOR DO LOTE

7.369,55

(Sete mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL DOS LOTES

55.677,05

(Cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e sete reais e cinco centavos)
5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério do Consórcio, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico N o
026/2022/MRN – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. O Consórcio não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste
Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Consórcio, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta ao Consórcio, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 06 (seis) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Refrência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão aplicads as penalidades legai cabíveis.
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c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Coronavirús;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71) 3394-1437.
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica,

fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a

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

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

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

Unidade Gestora

Programa/Ação

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

0101

10.302.001.2003

33.90.30.00

21
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 043/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
026/2022/MRN e as propostas, com preços e especificações;
15.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio Do Consórcio, Capital do
Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.
Lauro de Freitas, 05 de setembro de 2022.
________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

DIRETORIA EXECUTIVA

___________________________________________________
EMPRESA MIXALL COMERCIAL LTDA
ReP. Pelo Sr. GABRIEL SANTOS BARBOSA
CPF nº 073.456.515-17
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Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022/MRN.
PROCESSO Nº 043/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO MERO RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ
(MF) sob o Nº 30.390.856/0001-81, com sede na Rua Chagas Ortins de Freitas, Edf. Mais Empresarial,
Buraquinho, Lauro de

Freitas/ Bahia, representada pela Presidente

– Srª Moema Isabel Passos

Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos da Portaria nº 001/2021, publicada no
D.O.M em 04/01/2021, e a empresa CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS – ME, com sede na Rua
Alvaro da França Rocha, nº 66, 2º andar, Cajazeiras IV, CEP 41.334-320, Salvador - Bahia, email:crystina.felismino1@gmail.com, Tel. (71) 3184-6977, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 30.510.368/0001-60, representada neste ato pela Sra.
Cristina Felismino dos Santos, nacionalidade Brasileira, portador da carteira de identidade n.o
20.137.358-04, SSP/BA, CPF n° 064.749.225-32,

observadas, ainda, as demais normas legais

aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da
empresa relacionada nos Lotes 01 e 08, de acordo com a Classificação por ela alcançada, por item,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de Utensilos de Esccritório e
Material de Expediente, para atender as necessidades da Policlínica Regional de Saúde em Simões
Filho – Bahia, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital, especificados no Anexo IV do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 026/2022/MRN, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Consórcio Públíco Interfederativo de
Saúde da Região Norte Recôncavo Norte, que exercerá suas atribuições.
4 DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação
obtida no Certame licitatório
EMPRESA REGISTRADA: CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS – ME
CNPJ: 30.510.368/0001-60
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ENDEREÇO: Rua Alvaro da França Rocha, nº 66, 2º andar, Cajazeiras IV, CEP 41.334-320, Salvador - Bahia, email:crystina.felismino@gmail.com, Tel. (71) 3184-6977.
OBJETO LOTE 01

VALOR REGISTRADO

ITEM

1

APAGADOR, de quadro branco, corpo plástico, com

UND

5

15,40

77,00

UND

1000

3,44

3.440,00

UND

500

2,43

1.215,00

UND

9000

2,93

26.370,00

UND

30

1,95

58,50

UND

50

25,40

1.270,00

UND

100

7,74

774,00

feltro, dimensões 140 mm (comprimento) x 50 mm
(largura) x 40 mm (altura), com variação de +/- 5 mm.
Embalagem com dados de identificação do produto e
marca

do

fabricante.

Atender

aos

critérios

de

classificação dos perigos químicos da (s) norma (s)
ABNT (s) vigente (s) MARCA CARBINK

2

CAIXA, arquivo, para documentos, branca resinada,
mod."A", em papelão ondulado onda "C", capa externa
em kraft branco de 150g/m2, miolo de 130g/m2,
gramatura geral 515,00g/mg, Mullen 10.50kg/cm2, capa
revestida

por

tratamento

impermeabilizante

de

hidrokraft, para impedir a absorção de umidade e mofo,
dimensões 340 x 130 x 240 mm. MARCA BRA
INDUSTRIAL

3

Cd-r, virgem, gravação a 52x, 700mb dados/ 80 min.
Audio-velocidade de gravação 1 a 52x, tendo uma das
faces a identificação técnica de midia. Embalagem com
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Atender aos critérios de classificação dos
perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s) vigente (s)
MARCA ELGIN

4

5

6

7

Dvd+r, 8x, 4.7gb dado/120 min vídeo, face não
gravável fosca. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Atender aos critérios de classificação dos
perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA ELGIN
Extrator de grampo, tipo espátula, em aço
cromado dimensões 15cm. Embalagem com
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Atender aos critérios de classificação
dos perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA CARBRINK
Grampeador, capacidade para grapear até
25(vinte e cinco) folhas de papel 75c/ m2,
comprimento
mínimo
12,5cm,
estrutura
metálica, capacidade de carga miníma
1(um)pente de 100grampos 26/6. Embalagem
com dados de identificação do produto e marca
do fabricante. Atender aos critérios de
classificação dos perigos químicos da (s) norma
(s) abnt (s) vigente (s). MARCA SFSS
Grampo,
para
grampeador,
galvanizado,
tamanho 26/6. Embalagem: caixa com 5000
unidades, as seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a
embalagem
em
que
o produto
esta
acondicionado: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, composicao, quantidade e
bem como sobre os riscos que apresentam a
saude e seguranca dos consumidores. Atender
a (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). MARCA
FRAMA
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8

Grampeador de mesa, 23/10, tratamento
superficial,
material
metal
e
plastico
capacidade para grapear 60 folhas de papel.
Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos
da (s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA
SFSS

UND

3

32,04

96,12

9

Grampo, para grampeador industrial, cobreado,
tamanho 23/10. Embalagem: caixa com 5000
unidades, as seguintes informacoes deverao ser
impressas pelo fabricante, diretamente sobre a
embalagem em que o produto esta acondicionado:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto,
composicao, quantidade e bem como sobre os
riscos que apresentam a saude e seguranca dos
consumidores. MARCA BACCHI

UND

20

22,77

455,40

10

Perfurador, com capacidade de perfurar até 20
folhas de papael 75g/m2, estrutura metalica, com
deposito, acabamento de qualidade e furos
precisos. Embalagem com dados de identificação
do produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA BRW
PAPEL, contact, cristal Embalagem: rolo com
25 metros. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Atender aos critérios de classificação dos
perigos químicos da (s) norma (s) ABNT (s)
vigente (s). MARCA COLACRIL

UND

20

20,68

413,60

ROLO

30

62,53

1.875,90

11

12

PASTA catálogo preta grande com 100 folhas.
Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA ACP

UND

30

28,10

843,00

13

Pasta classificador, em pvc, transparente com
prendedor, macho e fêmea em pvc 230x 340mm.
Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA ACP
PASTA,
suspensa,
em
papel
cartao
marmorizado e plastificado gramatura minima
350 g/m2, cor azul, dimensoes 235 x 360 mm,
podendo variar em ate + 5%, prendedor macho
e femea em plastico, visor em plastico
transparente e etiqueta para identificacao, com
minimo 06 (seis) posicoes para alojamento do
visor, ponteiras para arquivamento em metal
com acabamento em ilhos nas extremidades
superiores, terminais das extremidades em
plastico reforcado. Atender a (s) normas (s)
ABNT
e
resolucao
(oes)
vigente
(s)
CONAMA/IBAMA. MARCA DELLO

UND

150

4,09

613,50

UND

1500

3,53

5.295,00

Pasta arquivo registrado tipo az, em papelão
prensado, tamanho ofício dimensões 350x 280
mm. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA FRAMA
Pasta, classificador, em plastico resistente,
incolor, com canaleta inteira, dimensoes 220 x
330mm podendo variar em ate +/- 10 % As
seguintes informacoes deverao ser impressas
ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o
produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, codigo de barra. MARCA ACP

UND

300

13,95

4.185,00

UND

300

2,88

864,00

14

15

16
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17

Pasta classificador, em plástico resistente com
elástico Dimensões: 335 x 235 mm Espessura:
0,33. MARCA ACP

UND

150

2,52

378,00

18

Tesoura, em aço polido 8,5 polegadas, própria
para costura, cabo em plástico. Embalagem
com dados de identificação do produto e marca
do fabricante. Atender aos critérios de
classificação dos perigos químicos da (s) norma
(s) abnt (s) vigente (s). MARCA BRW

UND

30

15,19

455,70

19

Caneta esferográfica azul, escrita grossa com um
furo na lateral cx com 50 und. Embalagem com
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Atender aos critérios de classificação
dos perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA COMPACTOR
Caneta esferográfica preta, escrita grossa com
furo na lateral cx com 50 und. Embalagem com
dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Atender aos critérios de classificação
dos perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA COMPACTOR

CAIXA

30

27,57

827,10

CAIXA

20

31,86

637,20

Caneta esferográfica vermelha, escrita grossa
com furo na lateral cx com 50 und. Embalagem
com dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Atender aos critérios de classificação
dos perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA COMPACTOR
Caneta marcadora, para escrita em cd, ponta de
poliéster, cor azul. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Atender aos critérios de classificação dos
perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA BRW
CLIPS Nº4 EM METAL RESISTENTE CX COM 50
UND. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). MARCA
BACCHI
CLIPES Nº6 EM METAL RESISTENTE CX 50
UND. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). MARCA
BACCHI

CAIXA

5

35,00

175,00

UND

40

2,27

90,80

CAIXA

100

4,12

412,00

CAIXA

100

3,79

379,00

Envelope grande, sem timbre em papel kraft ouro,
gramatura 80g, dimensões 260x360. Embalagem
com dados de identificação do produto e marca do
fabricante. Atender aos critérios de classificação
dos perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA VIA BRASIL
Envelope ofício branco, sem timbre dimensões
240x340mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Atender aos critérios de classificação dos perigos
químicos da (s) norma (s) abnt (s) vigente (s).
MARCA VIA BRASIL
Fita adesiva dupla face, dimensões 12 mm x
40m. Embalagem com dados de identificação
do produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos
da (s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA
ADELBRAS

UND

1500

1.14

1.710,00

UND

1500

1,72

2.580,00

ROLO

20

3,71

74,20

UND

100

4,70

470,00

20

21

22

23

24

25

26

27

28

FITA, adesiva, transparente, fabricada em filme
plastico, dimensoes largura 45 mm x 50 m,
podendo variar +/- 10%. Embalagem deve ter as
seguintes informacoes impressas ou coladas pelo
fabricante
diretamente
sobre
o
produto:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto,
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quantidade, composicao, prazo
normas vigentes e registros
competentes. MARCA ADELBRAS

29

de validade,
nos orgaos

UND

50

5,11

255,50

UND

50

12,76

638,00

UND

30

9,59

287,70

Marcador para quadro branco recarregável, ponta
de acrílico de 4mm espessura e 2mm de escrita.
Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) abnt (s) vigente (s. MARCA BRW

UND

30

6,37

191,10

33

Papel ofício a4, tamanho 210x 297mm gramatura
75g/m2, papel alvo, cor branca pacote com 500
folhas. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA HARD
COPY

CAIXA

10

33,75

337,50

34

Papel ofício a4, tamanho 210x 297mm gramatura
75g/m2, papel alvo, cor branca pacote com 500
folhas. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA
CHAMEX
Tinta carimbo, sem óleo, na cor preta,
embalagem com 40 ml. Embalagem com dados
de identificação do produto e marca do
fabricante. Atender aos critérios de classificação
dos perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA RADEX
Estilete com corpo de plástico trava de deslizar,
lâmina reta larga 18mm. Embalagem com dados
de identificação do produto e marca do
fabricante. Atender aos critérios de classificação
dos perigos químicos da (s) norma (s) abnt (s)
vigente (s). MARCA BRW

Resma

2000

27,47

54.940,00

UND

10

3,02

30,20

UND

15

6,51

97,65

Lacre
de
segurança
para
malote
de
correspondência, em polipropileno, espinha de
peixe, numerado, com comprimento mínimo de
140mm e máximo de 160mm. Pacote com 100
unds. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA KM

PCT

50

15,95

797,50

30

31

32

35

36

37

FITA,
adesiva, transparente,
em plastico
resistente, adesivo em resina de borracha natural,
dimensoes 19 mm x 50 m, podendo variar +/- 5 %
Embalagem deve ter as seguintes informacoes
impressas ou coladas pelo fabricante diretamente
sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca
do produto, quantidade, composicao, prazo de
validade, normas vigentes e registros nos orgaos
competentes. Na data da entrega, o prazo de
validade indicado para o produto, nao devera ter
sido ultrapassado na sua metade, tomando-se
como referencia, a data de validade informada.
Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT.
MARCA ADELBRAS
Livro ata pautado, 100 folhas dimensões 320x
220mm. Embalagem com dados de identificação
do produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) abnt (s) vigente (s). MARCA BAG
LIVRO PROTOCOLO CAPA DURA, DIMENSÕES
23X15,5CM COM 100 FOLHAS (SEM ASPIRAL)
Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. Atender aos
critérios de classificação dos perigos químicos da
(s) norma (s) ABNT (s) vigente (s). MARCA BAG
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LACRES

38

ALMOFADA para carimbo, em tecido, entintada
na cor preta, estojo plastico, dimensoes:
comprimento minimo 9,0 cm e maximo 15,0 cm x
largura minima 6,0 cm e maxima 12,0 cm.
MARCA CARBRINK

39

COPO para agua, descartavel, em plastico (PP),
capacidade 200 ml. MARCA COPOSCHIO

40

Pen drive, interface USB 2.0, capacidade de
armazenamento de 8 (Oito) Gb. MARCA
MULTILASER
Malote Lona 60x45x18, Material Lona; Medida
60 Altura x 45 Largura x 18 Fundo/Laterais;
Fechamento Cinta de Couro e llhós p/ Lacre ou
Cadeado; C/ Alça Dupla; Visor 10x13; Liso
(S/Logo). MARCA REAL
Alfinete de Segurança Iara nº 0 Contém: 100
unidades, alfinete de aço niquelado com 3cm.
MARCA IARA

41

42

UND

10

7,03

70,30

3000

6,00

18.000,00

UND

30

29,00

870,00

UND

22

80,00

1.760,00

CAIXA

5

8,54

42,70

CAIXA

3

43,26

129,78

Cento

43

LAPIS, mina grafite, numero 02 (dois), HB,
revestido em madeira reflorestada, comprimento
minimo 175 mm, com ponta feita, gravado no
seu corpo a marca do fabricante.MARCA LEO
LEO

44

BORRACHA, bicolor (azul/vermelha), para apagar
tinta de caneta e lapis, atoxica, dimensoes:
comprimento minimo 40 mm, largura minima 16
mm e espessura minima 6,0 mm. Conter o selo de
identificacao da conformidade que deve ser aposto
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. MARCA
REDBOR
APONTADOR, de lapis, manual, portatil, 1
entrada, em material plastico resistente, sem
deposito. Conter o selo de identificacao da
conformidade que deve ser aposto na embalagem
e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s)
vigente(s) do INMETRO. MARCA BRW
PORTA, lapis, papel lembrete e clips em acrilico
cristal, dimensos minimas 22,5 x 6,3 x 8,0 cm
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante. MARCA WALEU

UND

30

0,60

18,00

UND

20

1,35

27,00

UND

20

16,82

336,40

47

Elástico
super
resistente
(de
dinheiro)
composição:
borracha natural,
embalagem
120und. MARCA MAMUHT

PCT

50

13,01

650,50

48

REGUA,
em material
plastico resistente,
transparente, com 30 cm de comprimento,
impressao da graduacao, legivel e sem falhas, em
milimetros e centimetros, sem deformacoes e
rebarbas, com espessura 2,0 a 3,0 mm, com no
minimo 2,5 a 4,0 cm de largura. Conter o selo de
identificacao da conformidade que deve ser aposto
na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e
Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. MARCA
WALEU
PRANCHETA, em acrIlico, com prendedor
metalico formato A4, dimensoes 210 x 297 mm,
podendo variar em ate +/- 5%. MARCA
NOVACRIL

UND

20

1,70

34,00

UND

50

13,15

657,50

CAIXA

3

25,95

77,85

UND

10

60,77

607,70

45

46

49

50

Corretivo liquido. Base de água. Cx com 12 und.
MARCA FRAMA

51

CAIXA, para correspondência, dupla, em acrilico,
estrutura fixa, na cor fume, dimensoes 260 x 350
mm, podendo variar +/- 5%. Embalagem com
dados de identificacao do produto e marca do
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52

53

54

55

fabricante. MARCA NOVACRIL
Lupa, de mao, com 10 x de aumento, 20 mm
de diametro, com aro e cabo em acrilico.
Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante. MARCA GLASS

UND

2

49,49

98,98

COLA, liquida, a base de PVA, branca, para uso
em
papel,
ceramica, tecido,
artesanato.
Embalagem: frasco plastico com 90 g, com bico
economizador, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Conter o selo de identificacao da conformidade
que deve ser aposto na embalagem, de forma
visivel, legivel, indelevel e permanente, atender
a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do
INMETRO. MARCA FRAMA
CANETA, salientadora, corpo em material
plastico resistente, para textos, na cor
fluorescente amarelo, gravado no corpo a
marca do fabricante. MARCA BRW

UND

48

3,20

153,60

UND

96

1,62

155,52

Etiquetas Adesivas 63,5 X 34 mm. Tamanho A
4. 18 ETIQUETAS POR FOLHA, 3 colunas.
Caixa com 100 FOLHAS. MARCA COLACRIL

CAIXA

50

30,00

1.500,00

VALOR TOTAL
(Cento e trinta e oito mil e oitocentos reais)
OBJETO LOTE 08

138.800,00

VALOR REGISTRADO

ITEM

1

BACIA, plastica, resistente a alto impacto, diametro 50

UND

50

22,28

1.114,00

UND

60

25,87

1.552,20

UND

50

45,52

2.276,00

UND

50

79,45

3.972,50

UND

50

53,94

2.697,00

UND

10

133,00

1.330,00

UND

50

89,79

4.489,50

cm. MARCA GIGA

2

3

CAIXA, organizadora, em plastico polipropileno,
com tampa, cor transparente, 9 litros nas
dimensoes: 9 cm de altura, 42,6 cm de
comprimento, 34,3 cm de largura. MARCA
BIOPRATIKA
CAIXA, plastica, organizadora, com tampa e com no
minimo de 02 (duas) travas, capacidade de 16,7 litros,
podendo variar em +/- 5%. Produto com etiqueta
contendo identificacao do produto

e marca

do

fabricante. MARCA INPLAST

4

5

6

CAIXA, organizadora, em plastico polipropileno,
com tampa , cor branca, com capacidade para
24,5 litros, dimensoes: 19,1 cm de altura, 54,4 cm
de comprimento, 33,8 cm de largura. MARCA
SANREMO
CAIXA, plastica, organizadora, cor branco
transparente, com tampa, dimensoes 400 x 200
x 550 mm, com variacao de +/-10 mm. Produto
com etiqueta contendo dados de identificacao
do produto e marca do fabricante. MARCA
SANREMO
CAIXA,
plastica,
organizadora,
com
tampa,
transparente, resistente a impacto, dimensoes 560 x 380
x 370 mm, capacidade 56 l, com variacao dimensional e
volumetrica de +/- 2 %. Produto com etiqueta contendo
dados de identificacao do produto e marca do
fabricante. MARCA JAGUAR

7

CAIXA, PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de
alta densidade) organizadora, com tampa e com o
minimo de 02 (duas) travas, capacidade entre 35 a 48
litros ( Ideal 38 litros) , podendo variar em +/- 5%.
produto com etiqueta contendo identificacao do produto

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTK1MUUZMKJDMJRENTEWMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
15 de Setembro de 2022
38 - Ano X - Nº 2353

Lauro de Freitas

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81
e marca do fabricante. Devendo conter no corpo do
produto simbolo reciclavel de acordo com a(s) norma(s)
vigente(s).Medidas Aproximadas: 62 x 38,5 x 21 cm
(Larg x Comp x Alt). MARCA SANREMO

8

9

CAIXA, PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno
de alta densidade), organizadora, com tampa e
com o minimo de 02 (duas) travas, capacidade
de 20 litros, podendo variar em +/- 5%. Produto
com etiqueta contendo dados de identificacao do
produto e marca do fabricante. Devendo conter
no corpo do produto simbolo reciclavel de acordo
com a(s) norma(s) vigentes. MARCA JAGUAR
CAIXA, PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno
de alta densidade), organizadora, com tampa e
com o minimo de 02 (duas) travas, capacidade
de 19 litros, podendo variar em +/- 5%. Produto
com etiqueta contendo dados de identificacao do
produto e marca do fabricante Devendo conter
no corpo do produto simbolo reciclavel de acordo
com
a(s)
norma(s)
vigentes.
Medidas
Aproximadas: LARGURA: 390mm X ALTURA:
320mm X COMPRIMENTO: 610mm. MARCA
SANREMO

UND

50

28,34

1.417,00

UND

50

13,51

675,50

VALOR TOTAL

19.523,70

(Dezenove mil quinhentos e vinte três reais e setenta centavos)

VALOR TOTAL DOS LOTES

158.323,70

(Cento e cinquenta e oito mil trezentos e vinte três reais e setenta centavos)
5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério do Consórcio, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico No
026/2022/MRN – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. O Consórcio não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste
Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Consórcio, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta ao Consórcio, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTK1MUUZMKJDMJRENTEWMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
15 de Setembro de 2022
39 - Ano X - Nº 2353

Lauro de Freitas

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

6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 06 (seis) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Refrência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão aplicads as penalidades legai cabíveis.
c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Coronavirús;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71) 3394-1437.
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica,

fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a

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

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

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

Programa/Ação

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

0101

10.302.001.2003

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 043/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
026/2022/MRN e as propostas, com preços e especificações;
15.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio Do Consórcio, Capital do
Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.
Lauro de Freitas, 05 de setembro de 2022.
________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

DIRETORIA EXECUTIVA

___________________________________________________
EMPRESA: CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS
ReP. Pela Sra. CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS
CPF nº 064.749.225-32
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2022/MRN.
PROCESSO Nº 043/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO MERO RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ
(MF) sob o Nº 30.390.856/0001-81, com sede na Rua Chagas Ortins de Freitas, Edf. Mais Empresarial,
Buraquinho, Lauro de Freitas/ Bahia, representada pela Presidente

– Srª Moema Isabel Passos

Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos da Portaria nº 001/2021, publicada no
D.O.M em 04/01/2021, e a empresa MOURA COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, com sede na Av. Santos Dumont,
nº 1883, Sala 717 – Edf. Aero Espaço Empresarial Centro – Lauro de Freitas - BA, CEP 42.702-400. Email moura.cia@hotmail.com, tel. 3051-4692, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda sob o n° 09.243.021/0001-02, representada neste ato pelo Sr.Kathleen Moura
Cajado Simões, nacionalidade Brasileiro, portador da carteira de identidade n.o 16.534.836-44,
SSP/BA, CPF n° 067.115.065-02, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com
o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS Nº 026/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada no Lote 07,
de acordo com a Classificação por ela alcançada, por item, observadas as condições do Edital que
integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de Utensilos de Esccritório e
Material de Expediente, para atender as necessidades da Policlínica Regional de Saúde em Simões
Filho – Bahia, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital, especificados no Anexo IV do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 026/2022/MRN, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Consórcio Públíco Interfederativo de
Saúde da Região Norte Recôncavo Norte, que exercerá suas atribuições.
4 DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Atam, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação
obtida no Certame licitatório
EMPRESA REGISTRADA: MOURA COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 09.243.021/0001-02
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ENDEREÇO: Av. Santos Dumont, nº 1883, Sala 717 – Edf. Aero Espaço Empresarial Centro – Lauro de Freitas BA, CEP 42.702-400. E-mail moura.cia@hotmail.com, tel. 3051-4692.
OBJETO LOTE 07
ITEM

VALOR REGISTRADO

ESPECIFICAÇÃO

QTDE

UNITÁRIO

TOTAL

UF
1

GARRAFA, termica, modelo pressao, com alca e

UND

8

112,50

980,00

tampa, corpo revestido em plastico resistente a impacto,
capacidade de 1,8 litros. As seguintes informacoes
deverao ser impressas e coladas pelo fabricante
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do
fabricante, marca do produto e capacidade. Atender a(s)
norma(s) da ABNT vigente(s). Marca TERMOLAR

VALOR TOTAL DO LOTE

980,00

(Novecentos e oitenta reais)
5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério do Consórcio, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônica Nº
026/2022/MRN – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. O Consórcio não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste
Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Consórcio, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta ao Consórcio, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 06 (seis) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
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b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Refrência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão aplicads as penalidades legai cabíveis.
c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Coronavirús;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71) 3394-1437.
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica,

fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a

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

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

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

Programa/Ação

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

0101

10.302.001.2003

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 043/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
026/2022/MRN e as propostas, com preços e especificações;
15.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio Do Consórcio, Capital do
Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.
Lauro de Freitas, 05 de setembro de 2022.
________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

_______________________________________________________________________________
EMPRESA: MOURA COML. ATAC. VAREJISTA DE MERCADORIAS E SERV. LOC.VEICULOS LTDA.
Rep. Sr. Kathleen Moura Cajado Simões
CPF nº 067.115.065-02
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2022/MRN.
PROCESSO Nº 043/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO MERO RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ
(MF) sob o Nº 30.390.856/0001-81, com sede na Rua Chagas Ortins de Freitas, Edf. Mais Empresarial,
Buraquinho, Lauro de

Freitas/ Bahia, representada pela Presidente

– Srª Moema Isabel Passos

Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos da Portaria nº 001/2021, publicada no
D.O.M em 04/01/2021, e a empresa WEB DISTRIBUIDORA LTDA, com sede na Av. Paissandu, nº 526,
Sala 12 G, Zona 03, CEP 87050-130, na Cidade de Maringá - PR, e-mail web.comercial@outlook.com,
tel. (44) 988240010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
n° 45.043.648/0001-83, representada neste ato pela Sra. Célia Aparecida dos Santos dos Reis,
nacionalidade Brasileira, portador da carteira de identidade n.o 6.403.162-7, SSP/PR, CPF n°
938.953.059-87, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº 026/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da empresa relacionada no Lote 04, de acordo
com a Classificação por ela alcançada, por item, observadas as condições do Edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de Utensilos de Esccritório e
Material de Expediente, para atender as necessidades da Policlínica Regional de Saúde em Simões
Filho – Bahia, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital, especificados no Anexo IV do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 026/2022/MRN, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Consórcio Públíco Interfederativo de
Saúde da Região Norte Recôncavo Norte, que exercerá suas atribuições.
4 DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação
obtida no Certame licitatório
EMPRESA REGISTRADA: WEB DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 45.043.648/0001-83
ENDEREÇO: Av. Paissandu, nº 526, Sala 12 G, Zona 03, CEP 87050-130, na Cidade de Maringá – PR, e-mail
web.comercial@outlook.com, tel. (44) 988240010

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTK1MUUZMKJDMJRENTEWMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
15 de Setembro de 2022
54 - Ano X - Nº 2353

Lauro de Freitas

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81
OBJETO LOTE 01
ITEM

VALOR REGISTRADO

ESPECIFICAÇÃO

QTDE

UNITÁRIO

TOTAL

UF
1

2

Cartucho, de toner, OKI, compatível para
modelos ES5112 cor preta, original do fabricante
do equipamento, nao recarregado e nao
remanufaturado. Embalagem: devera conter
etiqueta indicando a procedência do item. Marca
OKIDATA
Cartucho, de toner, LEXMARK, compatível para

UND

80

294,00

23.520,00

UND

30

390,59

11.717,70

UND

30

386,33

11.589,90

UND

30

390,59

11.717,70

UND

30

394,86

11.845,80

UND

6

172,31

1.033,86

modelos CX410de, Cod. 80C8HKO cor preta, original
do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao
remanufaturado. Embalagem: devera conter etiqueta
indicando a procedencia do item. Marca LEXMARK

3

Cartucho, de toner, LEXMARK, compatível para
modelos CX410de, Cod. 80C8HCO cor Ciano, original
do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao
remanufaturado. Embalagem: devera conter etiqueta
indicando a procedencia do item. LEXMARK

4

Cartucho, de toner, LEXMARK, compatível para
modelos CX410de, Cod. 80C8HMO cor magenta,
original do fabricante do equipamento, nao recarregado
e nao remanufaturado. Embalagem: devera conter
etiqueta indicando a procedencia do item. Marca
LEXMARK

5

Cartucho, de toner, LEXMARK, compatível para
modelos CX410de, Cod. 80C8HYO cor amarelo,
original do fabricante do equipamento, nao recarregado
e nao remanufaturado. Embalagem: devera conter
etiqueta indicando a procedencia do item. Marca
LEXMARK

6

Cartucho, de toner, RICOH, compatível com modelo SP
377SFNWX , na cor preta, original do fabricante do
equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado.
Embalagem com nome/CNPJ do fabricante, marca do
produto, bem como sobre os riscos que apresentam a
saúde e seguranca dos consumidores. Atender a (s)
norma (s) ABNT NBR ISSO/IEC vigente (s). Marca
RICOH

VALOR TOTAL DO LOTE

71.424,96

(Setenta e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos)
5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério do Consórcio, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
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constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônica Nº
026/2022/MRN – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. O Consórcio não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste
Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Consórcio, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta ao Consórcio, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 06 (seis) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Refrência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão aplicads as penalidades legai cabíveis.
c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Coronavirús;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71) 3394-1437.
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica,

fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a

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

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

respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e
atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5° da
Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela contratada.
7.2. A Policlínica não receberá os impressos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo IV
(Planilha Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 16;
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;
7.4. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria
Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na
fase de habilitação do Certame licitatório, conforme itens 9.1 e 9.2 deste Edital;
7.5. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do
Anexo IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
7.6. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente
por ela indicada.
7.7. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
7.8. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação,
iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
corrigida.
7.9. Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal.
7.10. A nota fiscal devera ser entregue juntamente com as certidões fiscais (FEDERAL, FGTS,
MUNICIPAL, ESTADUAL e TRABALHISTA).
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço, e as
especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
8.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas.
8.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
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8.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com aqueles registrados na Ata.
8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
8.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata.
8.7. Exercer a fiscalização dos materiais recebidos, por servidor designados para acompanhamento deste
contrato, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento e nota fiscal, a verificação
do mesmo, conforme orientação do Gestor do Contrato.
8.8. Efetuar o pagamento dos medicamentos entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro
de Preço;
8.9. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao Licitante vencedor.
8.10. Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações.
8.11. Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.
8.12. Acompanhar todo o processo de recebimento, conforme orientações do Gestor do Contrato.
8.13. Intervir junto a contratada, quando se fizer necessário, advertência, suspensão ou substituição do
funcionário da Contratada que não cumprir as normas da Contratante.
8.14. Manter parceria continua com a Contratada considerando as cláusulas do Termo de Referência,
com finalidade de garantir um serviço técnico de qualidade obedecendo, Contratada e Contratante, as
normas vigentes.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
a) A CONTRATADA obriga-se a fornecer o produto com qualidade, obedecendo rigorosamente às
especificações discriminadas no Termo de Referência;
b) Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;
c) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;
d) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais durante a
execução do contrato;
e) Não subcontratar o objeto previstos neste instrumento no seu todo, podendo, mediante prévia
autorização do CONTRATANTE, fazê-lo com relação à parte dele cabendo-lhe neste caso, toda a
responsabilidade acerca dos possíveis danos causados em razão da subcontratação;
f) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
Contratante;
g) Entregar o produto íntegro, obedecendo ao prazo de fabricação e validade, sem amassados, ferrugens
e outras alterações que comprometam a qualidade do produto;
9.2. Atender plenamente o compromisso assumido com o Consórcio.
a) A empresa CONTRATADA deverá obedecer às normas regulamentadoras de segurança do trabalho
dadas pela portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 MTE e demais legislação especifica que vieram a ser
adotadas.
b) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Consórcio e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no Contrato;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTK1MUUZMKJDMJRENTEWMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
15 de Setembro de 2022
58 - Ano X - Nº 2353

Lauro de Freitas

Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81
c) Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato.
d) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações, e quaisquer
outras que forem devidas ao(s) seu(s) empregado(s), no desempenho dos serviços referentes à
instalação do objeto, ficando, ainda, o Consórcio isento de qualquer vínculo empregatício,
responsabilidade solidária ou subsidiária;
e) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os itens do objeto em que se verificarem vícios,
defeitos, avarias pelo transporte ou incorreções resultantes da fabricação, de seus lacres, embalagens,
transporte ou que estejam em desacordo com o estabelecido nesse termo, ficando, o Comcórcio, isento
de qualquer responsabilidade sobre o custeio dessa correção.
f) Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transporte e entregas necessárias
ao fornecimento do objeto.
g) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o objeto contratado.
h) Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas nesse termo, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato.
i) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 13, 18 e 26
do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990).
9.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir,
reparar, corrigir, remover às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com
especificações diferentes deste termo de referência.
9.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
9.4.1 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
9.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de 14 anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
10. DAS PENALIDADES
10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações referidas no Capítulo
IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida;
b) No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
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10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, o Consórcio, poderá garantir a defesa prévia,
aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo item;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (2) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá
ensejar a rescisão do contrato.
10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida
no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
10.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas
“b”, “c”, “d”, “e” e “f”, ao Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea
“a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10.7. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com
as demais penalidades previstas neste Termo de Referência.
11. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.1.1. Os eventuais contratos decorrentes da ata de registro de preços terão prazo de vigência inicial de
12 (doze) meses, nos termos da legislação pertinente.
11.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, por intermédio
do órgão gerenciador do Registro de Preços;
11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o
órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;
11.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso
assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de
negociação;
11.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
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b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação.
11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
12.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado
quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
12.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou
força maior, devidamente comprovados.
13. DA PUBLICIDADE
13.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões) resumida (s)
do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no
Diário Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato será no presente exercício com recursos
orçamentários das contratantes assim classificados:
Unidade Gestora

Programa/Ação

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

0101

10.302.001.2003

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 043/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
026/2022/MRN e as propostas, com preços e especificações;
15.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio Do Consórcio, Capital do
Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.
Lauro de Freitas, 05 de setembro de 2022.
________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

DIRETORIA EXECUTIVA

___________________________________________________
EMPRESA: WEB DISTRIBUIDORA LTDA
Rep. Sra. CÉLIA APARECIDA DOS SANTOS DOS REIS
CPF nº 938.953.059-87
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022/SMS – BB 952053

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 024/2022/SMS. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de SEGURO VEICULAR para
os veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde do Município de Lauro de Freitas-BA.
Abertura de Proposta: 30/09/2022, às 08h, Disputa: 30/09/2022, às 09h (Horário de Brasília).
O Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos http://www.licitacoes-e.com.br. ou
http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais.
Lauro
de
Freitas, 15/09/2022, Denise de Sousa Alves – Pregoeira/SESA.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022/SMS.

A COPEL/SESA, torna público a licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS - Nº
002/2022/SMS. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de
Execução Empreitada por Preço Unitário Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a
execução de serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO nas Unidades de Saúde da Família
Espaço Cidadão e Parque São Paulo da Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas BA. Conforme Planilha, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas e Projetos em CD
Anexo no Edital. Total Geral de todos os serviços: R$ 667.457,33 (seiscentos e sessenta e sete
mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) Período Contratual: Será de
08 (oito) meses. Sessão de Abertura: 05/10/2022 às 09 horas. Local: Comissão Permanente de
Licitação/Sesa (UNIME- Avenida Luís Tarquínio Pontes, Bloco A, nº 926 - Centro – Lauro
de Freitas/BA). Valor do Edital: R$ 50,00 (cinquenta reais). Pagamento: Em espécie. Local
de Venda: No Banco de Serviços – Situado no Empresarial Torres Business - Rua Silvandir
F. Chaves - Nº 108 - Lauro de Freitas/Bahia - (Rua após o Hospital Geral Menandro de Faria).
Edital disponível no endereço eletrônico: www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br
Informações: (71) 3369-9911. Euzeilda Gomes Oliveira Salles – Presidente da
Comissão/Sesa. Lauro de Freitas/BA, 15 de setembro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022/SMS – BB 952053

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 024/2022/SMS. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de SEGURO VEICULAR para
os veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde do Município de Lauro de Freitas-BA.
Abertura de Proposta: 30/09/2022, às 08h, Disputa: 30/09/2022, às 09h (Horário de Brasília).
O Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos http://www.licitacoes-e.com.br. ou
http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais.
Lauro
de
Freitas, 15/09/2022, Denise de Sousa Alves – Pregoeira/SESA.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
RETI-RATIFICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 023/2022/SMS – BB 939698

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público que a Retificação do Aviso de
Abertura de Licitação do PE nº 023/2022/SMS. Publicado no DOM, Edição nº 2352, do
dia 14/09/2022, página 104. Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de
fornecimento
de
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
devidamente preparada,
acondicionada, incluindo transporte e entrega, para atender as necessidades das Unidades
vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas-BA.
ONDE SE LIA:
A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 023/2022/SMS. Objeto:
Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de ALIMENTAÇÃO
HOSPITALAR devidamente preparada, acondicionada, incluindo transporte e entrega,
para atender as necessidades das Unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de
Lauro de Freitas-BA. Abertura de Proposta: 22/09/2022, às 07h30, Disputa: 22/09/2022, às
08h (Horário de Brasília). O Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos
http://www.licitacoes-e.com.br.
ou
http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais. Lauro de
Freitas, 08/09/2022, Denise de Sousa Alves – Pregoeira/SESA.
LEIA-SE:
A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 023/2022/SMS.
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR devidamente preparada, acondicionada, incluindo
transporte e entrega, para atender as necessidades das Unidades vinculadas à Secretaria
Municipal de Saúde de Lauro de Freitas-BA. Abertura de Proposta: 22/09/2022, às 08h,
Disputa: 22/09/2022, às 08h30 (Horário de Brasília). O Edital encontra-se disponível nos
endereços
eletrônicos
http://www.licitacoes-e.com.br.
ou
http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais. Lauro de
Freitas, 08/09/2022, Denise de Sousa Alves – Pregoeira/SESA.
Foi reti-ratificada, conforme descrito acima. Lauro de Freitas, 15/09/2022, Denise de
Sousa Alves – Pregoeira - COPEL/SESA.
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Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
PORTARIA SEMARH Nº 02, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a nomeação de Gestor de Contratos
da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e
Recursos Hídricos – SEMARH, na forma que
indica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E
RECURSOS HÍDRICOS DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora Verônica Santos da Natividade, Matrícula 99588, como
Gestora de Contratos da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos –
SEMARH.
Art 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art 3º. Revogam-se às disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 15 de setembro de 2022.

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

REGISTRE E PUBLIQUE-SE

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
PORTARIA SEMARH Nº 02, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a nomeação de Gestor de Contratos
da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e
Recursos Hídricos – SEMARH, na forma que
indica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E
RECURSOS HÍDRICOS DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais;
RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora Verônica Santos da Natividade, Matrícula 99588, como
Gestora de Contratos da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos –
SEMARH.
Art 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art 3º. Revogam-se às disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 15 de setembro de 2022.

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

REGISTRE E PUBLIQUE-SE

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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 03, 13 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a Convocação a IX Conferência
Municipal da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, órgão deliberativo a controlador da política de atendimento em todos os níveis,
no uso das atribuições conferidas na Lei Federal nº 8069/1990, na Lei Municipal nº 949/2000 e no
seu Regimento Interno.
CONSIDERANDO RESOLUÇÃO Nº 227, de 19 de maio de 2022, que Dispõe sobre a
convocação da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
CONSIDERANDO a deliberação do CMDCA na reunião do dia 13/07/2022.

RESOLVE:
Art.1º Convocar a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que observará orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA, com o tema: “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de
pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia
de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade.”
Art.2º Que a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será
realizada em 2 etapas, 1ª etapa pré-conferências dias, horários e locais xxxx 2ª etapa no dia 14 de
dezembro de 2022, das 08:00h às 17:00h no auditório da Unime, neste Município.
Art. 3º Constituir a Comissão Organizadora para operacionalizar a IX Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a seguinte composição:
1) Representantes do Poder Público - CMDCA:



Rosangela Santos Souza
Samya Imaculada da Silva Rodrigues
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2) Representantes Sociedade Civil – CMDCA:



Fabio José Vicente – Caritas Santo Antônio de Portão
Jaqueline Duarte Silva dos Santos – Associação Pestalozzi

3) Representantes de Entidades representantes da rede de proteção à Criança e ao
Adolescente:
 Helenido Muniz Ramos de Oliviera - Secretaria Municipal de Educação
 Raquel Brito Oliveira – Secretaria Municipal de Educação
 Alfredo José Pacheco Pereira – Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Cidadania
 José Carlos Barbosa dos Santos – Vara da Infância
 Sara Cristina Souza de Jesus– Vara da Infância
 Audaci de Almeida Lima Santos – Conselho Tutelar
 Eunice Rodrigues dos Santos Santana – Conselho Tutelar
 Joilsa Barbosa Brito – Ministério Público
 Clara Greyce Sá Argolo Franca – Secretaria da Juventude
 Robson Galvão da Silva Paranhos– Secretaria da Juventude
Art.. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA Lauro de Freitas
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº 03, 13 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a Convocação a IX Conferência
Municipal da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, órgão deliberativo a controlador da política de atendimento em todos os níveis,
no uso das atribuições conferidas na Lei Federal nº 8069/1990, na Lei Municipal nº 949/2000 e no
seu Regimento Interno.
CONSIDERANDO RESOLUÇÃO Nº 227, de 19 de maio de 2022, que Dispõe sobre a
convocação da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
CONSIDERANDO a deliberação do CMDCA na reunião do dia 13/07/2022.

RESOLVE:
Art.1º Convocar a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que observará orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA, com o tema: “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de
pandemia pela Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia
de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade.”
Art.2º Que a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será
realizada em 2 etapas, 1ª etapa pré-conferências dias, horários e locais xxxx 2ª etapa no dia 14 de
dezembro de 2022, das 08:00h às 17:00h no auditório da Unime, neste Município.
Art. 3º Constituir a Comissão Organizadora para operacionalizar a IX Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a seguinte composição:
1) Representantes do Poder Público - CMDCA:



Rosangela Santos Souza
Samya Imaculada da Silva Rodrigues
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2) Representantes Sociedade Civil – CMDCA:



Fabio José Vicente – Caritas Santo Antônio de Portão
Jaqueline Duarte Silva dos Santos – Associação Pestalozzi

3) Representantes de Entidades representantes da rede de proteção à Criança e ao
Adolescente:
 Helenido Muniz Ramos de Oliviera - Secretaria Municipal de Educação
 Raquel Brito Oliveira – Secretaria Municipal de Educação
 Alfredo José Pacheco Pereira – Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Cidadania
 José Carlos Barbosa dos Santos – Vara da Infância
 Sara Cristina Souza de Jesus– Vara da Infância
 Audaci de Almeida Lima Santos – Conselho Tutelar
 Eunice Rodrigues dos Santos Santana – Conselho Tutelar
 Joilsa Barbosa Brito – Ministério Público
 Clara Greyce Sá Argolo Franca – Secretaria da Juventude
 Robson Galvão da Silva Paranhos– Secretaria da Juventude
Art.. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMDCA Lauro de Freitas
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