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Lauro de Freitas

Decretos
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO
Lauro de Freitas - BA
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

AGOSTO/2022

DECRETO FINANCEIRO 1957/2022
ALTERAÇÃO DO QDD no valor de 2.517.232,80 (DOIS
MILHÕES E QUINHENTOS E DEZESSETE MIL E
DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA
CENTAVOS) e dá outras providências.
O(A) Prefeito(a) Municipal de LAURO DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que
lhe confere a Lei Nº 1951 / 2021,

DECRETA
Art. 1º - Fica alterado o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado pelo(a) decreto correspondente a Programação das
Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a), conforme detalhamento abaixo:
0100 GABINETE DA PREFEITA
2638 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO GABINETE DA PREFEITA
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

150.000,00
Soma da Ação:

150.000,00

Soma da Unidade:

150.000,00

0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS
2643 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO
31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

3.000,00
Soma da Ação:

3.000,00

Soma da Unidade:

3.000,00

0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2025 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DA FAZENDA
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

732,80
Soma da Ação:

732,80

2644 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. M. DA FAZENDA
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

280.000,00
Soma da Ação:

280.000,00

Soma da Unidade:

280.732,80

0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
2027 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE
INFRAESTRUTURA
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

500,00
Soma da Ação:

500,00

Soma da Unidade:

500,00

1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2028 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
33903300 - 15001001 Passagens e Despesas Com Locomoção

6.000,00

33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.000,00
Soma da Ação:

8.000,00

Soma da Unidade:

8.000,00

1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2016 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS , ADULTOS E IDOSOS
33903000 - 15001001 Material de Consumo

39.000,00
Soma da Ação:

39.000,00

2216 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE
33903000 - 15001001 Material de Consumo

36.000,00
Soma da Ação:

36.000,00

2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
31900400 - 15401070 Contratação Por Tempo Determinado

1.500.000,00

31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

500.000,00
Soma da Ação:

2.000.000,00

Soma da Unidade:

2.075.000,00

Total Geral:

2.517.232,80

Art. 2º - Os recursos para atender as adições previstas no artigo 1º decorrem de reduções das seguintes dotações orçamentárias:
0100 GABINETE DA PREFEITA
2638 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO GABINETE DA PREFEITA
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais

Contabilis - Gestão Pública / /

150.000,00
Soma da Ação:

150.000,00

Soma da Unidade:

150.000,00
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Lauro de Freitas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PC JOAO THIAGO DOS SANTOS, SN - CENTRO
Lauro de Freitas - BA
C.N.P.J.: 13.927.819/0001-40

AGOSTO/2022

DECRETO FINANCEIRO 1957/2022
0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS
2643 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. M. DE ADMINISTRAÇÃO
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

3.000,00
Soma da Ação:

3.000,00

Soma da Unidade:

3.000,00

0700 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2025 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DA FAZENDA
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas

732,80
Soma da Ação:

732,80

2644 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS DA SEC. M. DA FAZENDA
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais

280.000,00
Soma da Ação:

280.000,00

Soma da Unidade:

280.732,80

0900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
2027 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE
INFRAESTRUTURA
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção

500,00
Soma da Ação:

500,00

Soma da Unidade:

500,00

1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2028 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO
33903000 - 15001001 Material de Consumo

8.000,00
Soma da Ação:

8.000,00

Soma da Unidade:

8.000,00

1001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2016 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS , ADULTOS E IDOSOS
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

39.000,00
Soma da Ação:

39.000,00

2216 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE
33903600 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

36.000,00
Soma da Ação:

36.000,00

2604 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
31900400 - 15001001 Contratação Por Tempo Determinado

500.000,00

31901100 - 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.500.000,00
Soma da Ação:

2.000.000,00

Soma da Unidade:

2.075.000,00

Total Geral:

2.517.232,80

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Lauro De Freitas, Estado Da Bahia 1 de agosto de 2022.
01/08/2022

MOEMA ISABEL GRAMACHO
PREFEITA MUNICIPAL Mat.1

Contabilis - Gestão Pública / /
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Indianara Brandão Maia Ramos exonerada do cargo em
comissão de Cargo de Assessoramento Intermediário, Símbolo CAI-4, na estrutura da Secretaria
Municipal de Infraestrutura.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Indianara Brandão Maia Ramos nomeada no cargo em
comissão de Cargo de Assessoramento Direto, Símbolo CAD-5, na estrutura da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Gabriela Ramos Oliveira exonerada do cargo em comissão
de Cargo de Gerência de Divisão, Símbolo CGD-3, na estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Gabriela Ramos Oliveira nomeada no cargo em comissão de
Cargo de Assessoramento Direto, Símbolo CAD-5, na estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Eleson Barboza Souza exonerado do cargo em comissão de
Cargo de Supervisão de Setor, Símbolo CSS-2, na estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Eleson Barboza Souza nomeado no cargo em comissão de
Cargo de Assessoramento Intermediário, Símbolo CAI-4, na estrutura da Secretaria Municipal da
Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Jaqueline Pereira de Souza exonerada do cargo em comissão
de Cargo de Gerência de Divisão, Símbolo CGD-3, na estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Jaqueline Pereira de Souza nomeada no cargo em comissão
de Cargo de Assessoramento Intermediário, Símbolo CAI-4, na estrutura da Secretaria Municipal da
Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Jonatas Santos da Rocha exonerado do cargo em comissão de
Cargo de Gerência de Divisão, Símbolo CGD-3, na estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Jonatas Santos da Rocha nomeado no cargo em comissão de
Cargo de Assessoramento Direto, Símbolo CAD-5, na estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Marcia Santana Matos exonerada do cargo em comissão de
Cargo de Supervisão de Setor, Símbolo CSS-2, na estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Marcia Santana Matos nomeada no cargo em comissão de
Cargo de Assessoramento Intermediário, Símbolo CAI-4, na estrutura da Secretaria Municipal da
Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Meyre Jane de Jesus Machado exonerada, a pedido, do cargo
em comissão de Secretária Escolar, Símbolo FGM-2, na estrutura da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 09 de setembro de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. José Augusto Souto da Silva Junior exonerado do cargo em
comissão de Cargo de Assessoramento Direto, Símbolo CAD-5, na estrutura do Gabinete do Vice
Prefeito.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Geovane de Oliveira Santos nomeado no cargo em comissão
de Cargo de Assessoramento Direto, Símbolo CAD-5, na estrutura do Gabinete do Vice Prefeito.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica o Sr. Antonio Carlos Almeida da Rocha nomeado no cargo em
comissão de Cargo de Assessoramento Intermediário, Símbolo CAI-4, na estrutura da Secretaria
Municipal de Infraestutura.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Diana Ferreira de Brito Santos nomeada no cargo em
comissão de Secretária Escolar, Símbolo FGM-2, na estrutura da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Glaucia Cruz Anjos nomeada no cargo em comissão de Cargo
de Assessoramento Intermediário, Símbolo CAI-4, na estrutura da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Lilian Maria Barros Arcanjo nomeada no cargo em comissão
de Cargo de Gerência de Divisão, Símbolo CGD-3, na estrutura da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Ana Caroline Batista Menezes Rocha nomeada no cargo em
comissão de Cargo de Assessoramento Direto, Símbolo CAD-5, na estrutura da Secretaria Municipal da
Fazenda.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO S/Nº/2022

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

DECRETA:

Art. 1º Fica a Sra. Luana de Souza Almeida nomeada no cargo em comissão de
Cargo de Diretora de Departamento da Administração Regional da Itinga, Símbolo CDG-6, na estrutura
da Secretaria Municipal de Administração e de Ações e Projetos Estratégicos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

D E C R E T O S/Nº /2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais.
DECRETA:

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação no Decreto S/Nº/2022, publicado em 14
de setembro de 2022, em nome do Sr. Cristiano Barbosa Cunha no cargo em comissão de Cargo de Diretor
de Departamento da Admnistração Regional da Itinga, Símbolo CDG-6, na estrutura da Secretaria
Municipal de Administração e de Ações e Projetos Estratégicos.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

Registre-se e publique-se,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

D E C R E T O S/Nº /2022
A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais.
DECRETA:

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação no Decreto S/Nº/2022, publicado em 19
de agosto de 2022, em nome da Sra. Milena Santos Souza no cargo em comissão de Cargo de Gerência
de Divisão, Símbolo CGD-3, na estrutura da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

Registre-se e publique-se,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
ERRATA

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

Art. 1º Torna Público o Decreto S/Nº/2021 publicado em 14 de setembro de
2022, onde nomeia o Sr. Fabricio Prazeres Reis passa a vigorar com a seguinte redação.
Onde se lê
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Leia-se
Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de setembro de 2022.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antonio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.078, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022.

Institui o Comitê Gestor Municipal de Políticas de
Inclusão das Pessoas com Deficiência, e dá outras
providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a importância de promover a integração dos órgãos e entidades
da administração pública municipal que atuam na área de defesa e proteção dos direitos das
pessoas com deficiência;
CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver ações constantes que proporcionem
a inclusão da pessoa com deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as iniciativas
governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à
assistência social, à cidadania, ao transporte, à habitação, à cultura, ao turismo, à geração de
renda, ao esporte e ao lazer;
CONSIDERANDO articular com instituições governamentais e não-governamentais
e com associações representativas de pessoas com deficiência, visando a implementação de
políticas de promoção e defesa dos direitos desse público,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Comitê Gestor Municipal de Políticas de Inclusão das Pessoas
com Deficiência, vinculado ao Departamento de Pessoas com Deficiências, através da
Secretaria Municipal de Políticas Afirmativas, Direitos Humanos e Promoção da Igualdade
Racial – SEPADIRH, com o objetivo de promover a articulação dos órgãos e entidades
envolvidos na implementação das ações relacionadas à inclusão das pessoas com deficiência
no âmbito do município, assim como de realizar o monitoramento e a avaliação dessas ações.
Art. 2º Em consonância com o preceituado pelo Compromisso Nacional pela Inclusão
das Pessoas com Deficiência, o Comitê Gestor Municipal de Políticas de Inclusão das Pessoas
com Deficiência atuará principalmente com base nas seguintes diretrizes:
I – Garantia da execução e eleição dos representantes de organizações da sociedade
civil e da criação do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
II – Garantia de um sistema educacional inclusivo;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0Y1OEY5RKMXRUM3RUE3MZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
19 de Setembro de 2022
29 - Ano X - Nº 2356

Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
III – Garantia de que os equipamentos públicos de educação sejam acessíveis para as
pessoas com deficiência, inclusive por meio de transporte adequado;
IV – Ampliação da participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho,
mediante sua capacitação e qualificação profissional;
V – Ampliação do acesso das pessoas com deficiência às políticas de assistência social
e de combate à extrema pobreza;
VI – Prevenção das causas de deficiência e dos possíveis agravamentos e complicações
que possam surgir nos quadros de deficiências já existentes;
VII – Ampliação do acesso das pessoas com deficiência à habitação adaptável e com
recursos de acessibilidade;
VIII – Promoção do acesso, do desenvolvimento e da inovação em tecnologia assistiva.
Art. 3º O Comitê Gestor Municipal de Políticas de Inclusão das Pessoas com
Deficiência será composto por representantes dos seguintes órgãos:
I – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
II – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres;
III – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;
IV – Secretaria Municipal de Esporte, Trabalho e Lazer;
V – Secretaria Municipal Transito, Transporte e Ordem Pública
VI – Secretaria Municipal de Segurança Pública;
VII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos
VIII – Secretaria Municipal de Saúde;
IX – Secretaria Municipal de Educação;
X – Secretaria Municipal de Juventude;
XI – Secretaria Municipal Desenvolvimento Econômico, Industria, Comercio Serviço
e Inovação Tecnologia.
§1º Os membros do Comitê, um titular e um suplente, serão indicados pelos
respectivos órgãos e nomeados pela Prefeita, para cumprirem mandato de 02 (dois) ano,
podendo ser prorrogado por iguais períodos, sendo permitida a substituição destes a qualquer
tempo.
§2º Compete à Secretaria Municipal de Políticas Afirmativas, Direitos Humanos e
Promoção da Igualdade Racial – SEPADIRH, estabelecer a forma de atuação e de apresentação
de resultados pelo Comitê Gestor.
§ 3º O apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê
Gestor serão fornecidos em colaboração pelos órgãos que o compõem.
§4º A participação no Comitê Gestor é de relevante interesse público e não será
remunerada.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
da TOMADA DE PREÇOS - Nº 001/2022. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta
sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para Execução das Obras de Reforma do Campo no Bairro de Portão - Contrato de
Repasse Nº 373.106-48/2011, no Município de Lauro de Freitas/Ba. Conforme Termo de Referência
e Planilhas Em Cd Anexo no Edital. À empresa: Pavloc Construções e Locação de Máquinas Ltda.
Valor Global: R$ 565.290,44 (quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e noventa reais e quarenta
e quatro centavos). Período Contratual: 03 (três) meses. Data da Adjudicação: 13/09/2022 e Data da
Homologação: 16/09/2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. Lauro de Freitas, 19 de
setembro de 2022.
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Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Recôncavo
Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2022/MRN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e 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 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 MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,
com sede à Rua Pelicano, nº 506 – Q 002 Lote 11B Sls. 109 e 110, Varandas Tropicais – Pitangueiras –
Lauro de Freitas – Bahia, CEP 42.701-340, e-mail: atendimento@microcomercio.com.br

(71) 3359-

6344 – 3353-2777, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
n° 01.549.986/0001-16, representada neste ato pelo Sr. Benevaldo José Soares Santos , nacionalidade
Brasileiro, portador da carteira de identidade n.o 0129969125 SSP/BA, CPF n° 506.295.817-20
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação da
única Proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
030/2022/MRN, RESOLVE registrar os preços 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 fornecimento de Equipamentos e
Suprimentos de Raio X de uso Médico, para atender as necessidades da Policlínica Regional de
Saúde de Simões Filho-Ba, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado pela
Secretaria Municipal de Saúde, especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº
030/2022/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: MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 01.549.986/0001-16
ENDEREÇO: Rua Pelicano, nº 506 – Q 002 Lote 11B Sls. 109 e 110, Varandas Tropicais – Pitangueiras – Lauro de
Freitas – Bahia, CEP 42.701-340, e-mail: atendimento@microcomercio.com.br
OBJETO LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

(71) 3359-6344 – 3353-2777.
VALOR REGISTRADO

UF

QTDE

V.UNIT.
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Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Recôncavo
Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81
1

FILME LASER SDQ TAMANHO (8X10”) 20X25
CM,

PARA

RX

E

MAMOGRAFIA.

CX

48

408,00

19.584,00

CX

108

609,00

65.772,00

CX

12

1.190,00

14.280,00

MARCA

KONICA MINOLTA. IMPRESSÃO A SECO. CAIXA
COM 125 PELÍCULAS. COMPATÍVEL COM A
IMPRESSORA LASER MODELO DRYPRO 832.
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.

2

FILME LASER SDQ TAMANHO (8X12”) 25X30
CM,

PARA

RX

E

MAMOGRAFIA.

MARCA

KONICA MINOLTA. IMPRESSÃO A SECO. CAIXA
COM 125 PELÍCULAS. COMPATÍVEL COM A
IMPRESSORA LASER MODELO DRYPRO 832.
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.

3

FILME LASER SDQ TAMANHO (14X17”) 35X43
CM,

PARA

RX

E

MAMOGRAFIA.

MARCA

KONICA MINOLTA. IMPRESSÃO A SECO. CAIXA
COM 125 PELÍCULAS. COMPATÍVEL COM A
IMPRESSORA LASER MODELO DRYPRO 832.
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
VALOR TOTAL DO LOTE R$

99.636,00

(Noventa e nove mil seiscentos e trinta e seis 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 Eletrônico N o
030/2022/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.
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6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Refrência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão aplicads as penalidades legai cabíveis.
c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Coronavirús;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71). 3394-1437
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica,

fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a

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

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

respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e
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;
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7.4. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria
Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na
fase de habilitação do Certame licitatório, conforme itens 9.1 e 9.2 deste Edital;
7.5. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do
Anexo IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
7.6. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente
por ela indicada.
7.7. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
7.8. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação,
iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
corrigida.
7.9. Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal.
7.10. A nota fiscal devera ser entregue juntamente com as certidões fiscais (FEDERAL, FGTS,
MUNICIPAL, ESTADUAL e TRABALHISTA).
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço, e as
especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
8.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas.
8.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
8.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com aqueles registrados na Ata.
8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
8.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata.
8.7. Exercer a fiscalização dos materiais recebidos, por servidor designados para acompanhamento deste
contrato, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento e nota fiscal, a verificação
do mesmo, conforme orientação do Gestor do Contrato.
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.
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8.11. Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.
8.12. Acompanhar todo o processo de recebimento, conforme orientações do Gestor do Contrato.
8.13. Intervir junto a contratada, quando se fizer necessário, advertência, suspensão ou substituição do
funcionário da Contratada que não cumprir as normas da Contratante.
8.14. Manter parceria continua com a Contratada considerando as cláusulas do Termo de Referência,
com finalidade de garantir um serviço técnico de qualidade obedecendo, Contratada e Contratante, as
normas vigentes.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
a) A CONTRATADA obriga-se a fornecer o produto com qualidade, obedecendo rigorosamente às
especificações discriminadas no Termo de Referência;
b) Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;
c) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;
d) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais durante a
execução do contrato;
e) Não subcontratar o objeto previstos neste instrumento no seu todo, podendo, mediante prévia
autorização do CONTRATANTE, fazê-lo com relação à parte dele cabendo-lhe neste caso, toda a
responsabilidade acerca dos possíveis danos causados em razão da subcontratação;
f) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
Contratante;
g) Entregar o produto íntegro, obedecendo ao prazo de fabricação e validade, sem amassados, ferrugens
e outras alterações que comprometam a qualidade do produto;
9.2. Atender plenamente o compromisso assumido com o Consórcio.
a) A empresa CONTRATADA deverá obedecer às normas regulamentadoras de segurança do trabalho
dadas pela portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 MTE e demais legislação especifica que vieram a ser
adotadas.
b) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Consórcio e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no Contrato;
c) Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato.
d) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações, e quaisquer
outras que forem devidas ao(s) seu(s) empregado(s), no desempenho dos serviços referentes à
instalação do objeto, ficando, ainda, o Consórcio isento de qualquer vínculo empregatício,
responsabilidade solidária ou subsidiária;
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.
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f) Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transporte e entregas necessárias
ao fornecimento do objeto.
g) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o objeto contratado.
h) Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas nesse termo, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato.
i) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 13, 18 e 26
do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990).
9.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir,
reparar, corrigir, remover às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com
especificações diferentes deste termo de referência.
9.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
9.4.1 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
9.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de 14 anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
10. DAS PENALIDADES
10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações referidas no Capítulo
IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida;
b) No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, o Consórcio, poderá garantir a defesa prévia,
aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo item;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (2) anos;
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.
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10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida
no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
10.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas
“b”, “c”, “d”, “e” e “f”, ao Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea
“a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10.7. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com
as demais penalidades previstas neste Termo de Referência.
11. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.1.1. Os eventuais contratos decorrentes da ata de registro de preços terão prazo de vigência inicial de
12 (doze) meses, nos termos da legislação pertinente.
11.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, por intermédio
do órgão gerenciador do Registro de Preços;
11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o
órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;
11.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso
assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de
negociação;
11.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação.
11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
12.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado
quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
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.
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12.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou
força maior, devidamente comprovados.
13. DA PUBLICIDADE
13.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões) resumida (s)
do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no
Diário Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.
14. 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 048/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
030/2022/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 29 de agosto de 2022.
_________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

DIRETORIA EXECUTIVA

PREFEITA
______________________________________________________________________
EMPRESA MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Representada pelo Sr. BENEVALDO JOSÉ SOARES SANTOS
CPF nº 506.295.817-20
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2022/MRN
Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO
METRO RECÔNCAVO NORTE – MRN. Contratada: RL COMERCIO E SERVIÇOS EM
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, Modalidade: Pregão Elerônico nº
031/2022/MRN, Processo: 052/2022. Objeto: Prestação de Serviços de forma contínua de
tratamento de piso com selagem e impermeabilização e limpeza das janelas no prédio da
Policlínica Regional de Saúde de Simões Filho - BA. Valor Global Anual: R$ 27.878,74
(Vinte e sete mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo R$
17.978,74 (Dezessete mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) para
tratamento de piso, e R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais) para limpeza das janelas. A
Contratante pagará a Contratada, pelo objeto do presente contrato, o valor Mensal de acordo
com os serviços prestados no mês respectivo. Dotação: 339039, Fonte 21, Período de
Vigência: O presente instrumento de contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a
partir da sua assinatura. Data da Assinatura: 19 de setembro de 2022. Moema Isabel
Passos Gramacho – Presidente do Consórcio- MRN.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022/SMS
A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público que a publicação do Aviso de Abertura de
Licitação da TP nº 002/2022/SMS. Publicada no DOM, Edição nº 2353, do dia 15/09/2022, página 62;
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.
ONDE SE LIA:
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:
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.
LEIA-SE:
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:
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$ 100,00 (cem 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.
Foi retificada, conforme descrito acima. Lauro de Freitas, 19/09/2022, Euzeilda Gomes Oliveira Salles
– Presidente - COPEL/SESA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022/SMS.
PROCESSO Nº 05.817/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos décimo quinto dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE LAURO
DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/Nº, Aracuí – Lauro de Freitas/Bahia, representado por sua Prefeita
Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do
Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, e a empresa DEXTERLIMP MATERIAIS
DE LIMPEZA LTDA com sede à Rua Álvaro Gomes de Castro, s/nº, Sala D1, Porto Seco Pirajá, Salvador
/ Bahia CEP 41.233-005, e-mail: dexterlimpmg@gmail.com (71) 3417-4327, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 05.009.856/0001-41, representada neste ato pelo
Sr. Adalberto Santos Invenção, representante comercial, brasileiro, solteiro, portador da carteira de
identidade n.o 07.039.414-88 SSP/BA, CPF n° 928.847.175-87 observadas, ainda, as demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s)
empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o presente Registro de Preço para aquisição de SACO HOSPITALAR,
HIPOCLORITO e DETERGENTE ENZIMÁTICO, para atender as demandas das Unidades de Saúde do
Município de Lauro de Freitas-BA, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela
Secretaria Municipal de Saúde, especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2022/SMS,
que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1.

O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.
2.1.1.

Em caso de celebração de contrato decorrente da ata de registro de preço, o mesmo poderá ser

prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8666/93.
2.1.2.

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Saúde, convocará o(s) licitante(s)

vencedor(es), por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
2.1.3.

A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a

ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria de Saúde e o(s) licitante(s)
vencedor(es) do Certame, será formalizada de acordo com o Anexo II e terá validade de 12 (doze) meses,
contados da sua assinatura;
2.1.4.

A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia - Secretaria de Saúde, obedecida à

ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de
ATA Nº 027/2022/SMS
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Registro de Preços, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta,
aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
2.1.5.

O Sistema de Registro de Preço não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no

Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
2.1.6.

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Saúde, não está obrigada, durante o prazo

de validade do Registro de Preço decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir,
podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
2.1.7.

O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do

registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica,
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, quiser o detentor da Ata
em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
2.1.8.

Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preço, sem justificativa

por escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções
administrativas previstas no item 16 deste Edital e art. 81 da Lei nº. 8.666/93, examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados
os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele
o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preço;
2.1.9.

Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde, que exercerá
suas atribuições.

4.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na presente
Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no
Certame licitatório.
EMPRESA REGISTRADA: DEXTERLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 05.009.856/0001-41

E-MAIL: dexterlimp@ig.com.br

/Tel.: (71) 3417-4327

ENDEREÇO: Rua Álvaro Gomes de Castro, s/nº, Sala D1, Porto Seco Pirajá, Salvador / Bahia CEP
41.233-005
LOTE 02
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

01

Detergente
Enzimático/Multienzimático,
Limpeza
instrumentais
cirúrgicos, limpeza peça de
alumínio, metal e borracha,
com
ação
bacteriostática,
enzimas
amilíase,
lípase,
protease
e
carboidrase,
tensoativo não iônico e alcool

ATA Nº 027/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

MMV

Litro

500

V.UNIT.

V.TOTAL

33,79

16.895,00
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isopropílico 4ml/1000ml de
água
eliminação
de
odoresbiológicos,
lavagem
manual, anticorrosivo, não irrita
a pele e mucosa ocular.
Apresentação Frasco com
1Litro.
VALOR GLOBAL DO LOTE 02 R$ 16.895,00 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

5.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde, obedecida à
ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de
Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta,
aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico N o 018/2022/SMS
– COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo
IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia não está obrigada, durante o prazo de validade do
registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo
realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica, constatar que
o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar
o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

6.

DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA

a) ) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de recebimento da solicitação de fornecimento e empenho, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
c) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas (BA), no
horário compreendido entre as 8 e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil na
SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subseqüente.

ATA Nº 027/2022/SMS
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d) O prazo máximo para substituição caso necessário dos materiais que não atenderem às especificações do
Termo de Referência, será de 10 (dias) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Fiscal da Ata.
e) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
f) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o almoxarifado
da Secretaria de Saúde, com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefone (71) 3379-1207.
g) Os materiais serão entregues no seguinte endereço: RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA
SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS, Lauro de Freitas – BA CEP 42.701-420 – Almoxarifado.
h) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
i) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais até
sua entrega no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, no endereço informado no item 9.11 letra d.
j) Os materiais deverão ser entregues em embalagens que os protejam de amassados e garantam sua
integridade e higiene.
k) Quando da entrega dos materiais pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção do Almoxarifado
fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a quantidade dos volumes entregues.
l) O fornecimento dos produtos será efetuado de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde.
m) A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e de validade.
n) O servidor Roberto José Nascimento Lobão, Matrícula nº 78.960-0, será a responsável pelo
gerenciamento e fiscalização da entrega dos materiais, ou na sua ausência um outro servidor por ela indicado
devidamente documentado.

7.

DO PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias corridos contado do atesto na nota fiscal/fatura pelo
responsável pelo recebimento.
c) O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que
a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no
que se refere às retenções tributárias.
7.2. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada, sendo de preferência no banco 104 (cento e quatro) (Caixa Econômica Federal) no prazo de até
30 (trinta) dias corridos após a entrega dos produtos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida
de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável
pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5° da Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator
impeditivo provocado pela contratada.
7.3. A Secretaria não receberá produtos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo II (Planilha
Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 17;
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito
de reajustamento dos preços ou correção monetária;
7.5. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de Cadastramento
ATA Nº 027/2022/SMS
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Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria Geral do Município
ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na fase de habilitação do
Certame licitatório, conforme itens 7.1 e 7.2 deste Edital;
7.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços
em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes
pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN
SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
7.7.O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente
no que se refere às retenções tributárias.
7.8. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação,
iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
corrigida.
7.9. Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal.
7.10. A nota fiscal devera ser entregue juntamente com as certidões fiscais (FEDERAL, FGTS, MUNICIPAL,
ESTADUAL e TRABALHISTA).

8.

DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

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

9.

OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

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

10. DAS PENALIDADES
10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida;
b) No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro
de Freitas/Bahia, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por
base o valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do contrato.
10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no
prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
10.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas “b”,
“c”, “d”, “e” e “f”, ao Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea “a”,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10.7. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as
demais penalidades previstas neste Termo de Referência.
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11.

DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado
o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, por intermédio do
órgão gerenciador do Registro de Preços;
11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o
órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;
11.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido,
devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação;
11.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação.
11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação.

12.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

12.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
12.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.

13.

DA PUBLICIDADE

13.1.

O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) detentor(es) da Ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do

objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário
Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 05.817/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
018/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;
14.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Lauro de Freitas, Capital
do Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
04 (quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.

Lauro de Freitas/Ba, 15 de setembro de 2022.

___________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
PREFEITA

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

_________________________________________________
EMPRESA DEXTERLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Representada pelo Sr. Adalberto Santos Invenção
CPF nº 928.847.175-87

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2022/SMS.
PROCESSO Nº 05.817/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos décimo quinto dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE LAURO
DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/Nº, Aracuí – Lauro de Freitas/Bahia, representado por sua Prefeita
Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do
Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, e a empresa M A OLIVEIRA
AGOSTINONE E CIA LTDA / MEDVALE com sede à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 333,
Muritiba, Jaguaquara - BA CEP 45.345-000, e-mail: medvale.vendas@hotmail.com (73) 3534-3707,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 17.512.543/0001-90,
representada neste ato pelo Sr. Murilo Antonio Oliveira Agostinone, farmacêutico, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade n.o 13.543.847-09 SSP/BA, CPF n° 030.898.665-28 observadas, ainda,
as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas
no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s)
preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s),
por lote, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas
nas cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o presente Registro de Preço para aquisição de SACO HOSPITALAR,
HIPOCLORITO e DETERGENTE ENZIMÁTICO, para atender as demandas das Unidades de Saúde do
Município de Lauro de Freitas-BA, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela
Secretaria Municipal de Saúde, especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2022/SMS,
que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1.

O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.
2.1.1.

Em caso de celebração de contrato decorrente da ata de registro de preço, o mesmo poderá ser

prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8666/93.
2.1.2.

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Saúde, convocará o(s) licitante(s)

vencedor(es), por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
2.1.3.

A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a

ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria de Saúde e o(s) licitante(s)
vencedor(es) do Certame, será formalizada de acordo com o Anexo II e terá validade de 12 (doze) meses,
contados da sua assinatura;
2.1.4.

A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia - Secretaria de Saúde, obedecida à

ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de
ATA Nº 028/2022/SMS
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Registro de Preços, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta,
aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
2.1.5.

O Sistema de Registro de Preço não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no

Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
2.1.6.

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Saúde, não está obrigada, durante o prazo

de validade do Registro de Preço decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir,
podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
2.1.7.

O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do

registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica,
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, quiser o detentor da Ata
em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
2.1.8.

Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preço, sem justificativa

por escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções
administrativas previstas no item 16 deste Edital e art. 81 da Lei nº. 8.666/93, examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados
os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele
o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preço;
2.1.9.

Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde, que exercerá
suas atribuições.

4.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na presente
Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no
Certame licitatório.

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

E-MAIL: medvale.vendas@hotmail.com /Tel.: (73) 3534-3707

ENDEREÇO: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 333, Muritiba, Jaguaquara - BA CEP
45.345-000
LOTE 03
ITEM

01

DISCRIMINAÇÃO

Saco
plástico
lixo
hospitalar,
capacidade
100 Litros, cor branca,
apresentação peça única,
Largura
75cm,
altura
105cm
características
adicionais leitoso, 3 micra,

ATA Nº 028/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

RAVA

Pacote

600

V.UNIT.
39,46
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02

símbolo de substancia
infectante
e
aplicação
hospitalar
constando
certificado de registro na
ANVISA.
Apresentação:
Pacote com 100 unidades.
Saco
plástico
lixo
hospitalar,
capacidade
200 Litros, cor branca,
apresentação peça única,
Largura
115cm, altura
100cm
características
adicionais leitoso, 3 micra,
símbolo de substancia
infectante
e
aplicação
hospitalar
constando
certificado de registro na
ANVISA.
Apresentação:
Pacote com 100 unidades.

RAVA

Pacote

600

50,77

30.462,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 03 R$ 54.138,00 (cinquenta e quatro mil, cento e trinta e oito reais).

5.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde, obedecida à
ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de
Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta,
aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico N o 018/2022/SMS
– COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo
IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia não está obrigada, durante o prazo de validade do
registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo
realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica, constatar que
o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar
o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
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6.

DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA

a) ) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de recebimento da solicitação de fornecimento e empenho, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
c) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas (BA), no
horário compreendido entre as 8 e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil na
SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subseqüente.
d) O prazo máximo para substituição caso necessário dos materiais que não atenderem às especificações do
Termo de Referência, será de 10 (dias) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Fiscal da Ata.
e) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
f) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o almoxarifado
da Secretaria de Saúde, com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefone (71) 3379-1207.
g) Os materiais serão entregues no seguinte endereço: RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA
SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS, Lauro de Freitas – BA CEP 42.701-420 – Almoxarifado.
h) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
i) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais até
sua entrega no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, no endereço informado no item 9.11 letra d.
j) Os materiais deverão ser entregues em embalagens que os protejam de amassados e garantam sua
integridade e higiene.
k) Quando da entrega dos materiais pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção do Almoxarifado
fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a quantidade dos volumes entregues.
l) O fornecimento dos produtos será efetuado de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde.
m) A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e de validade.
n) O servidor Roberto José Nascimento Lobão, Matrícula nº 78.960-0, será a responsável pelo
gerenciamento e fiscalização da entrega dos materiais, ou na sua ausência um outro servidor por ela indicado
devidamente documentado.

7.

DO PAGAMENTO

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

8.

DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

a) Fornecer todos os itens, de acordo com as especificações do Termo de Referência.
b) Os itens a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os padrões usuais
de mercado, com identificação do fabricante e marcas, que permitam a aferição, pelo contratante.
c) Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;
d) Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos federais,
estaduais e municipais competentes, para fornecimento dos bens objeto deste Termo de Referência;
e) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o
fornecimento dos bens, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e prepostos
(Art. 71, Lei 8666/93);
f) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto adquirido.
g) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo gerenciador da Ata, atendendo
prontamente a todas as reclamações.
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9.

OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

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

10. DAS PENALIDADES
10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida;
b) No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro
de Freitas/Bahia, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por
base o valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do contrato.
10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no
prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
10.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas “b”,
“c”, “d”, “e” e “f”, ao Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea “a”,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
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10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10.7. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as
demais penalidades previstas neste Termo de Referência.

11.

DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado
o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, por intermédio do
órgão gerenciador do Registro de Preços;
11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o
órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;
11.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido,
devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação;
11.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação.
11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação.

12.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

12.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
12.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.
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13.

DA PUBLICIDADE

13.1.

O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) detentor(es) da Ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do

objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário
Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 05.817/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
018/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;
14.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Município de Lauro de Freitas, Capital
do Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em
04 (quatro) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.

Lauro de Freitas/Ba, 15 de setembro de 2022.

___________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
PREFEITA

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

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

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2022/SMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022/SMS.
PROCESSO Nº 05.817/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos décimo quinto dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o MUNICÍPIO DE LAURO
DE FREITAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ (MF) sob o Nº 13.927.819/0001-40, com sede na
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/Nº, Aracuí – Lauro de Freitas/Bahia, representado por sua Prefeita
Municipal – Srª Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do
Art. 15 da Lei Federal Nº 8.666/93 e Decreto Municipal Nº 2.413/06, e a empresa MAY MED COMÉRCIO DE
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI com sede à Rua Martins de Oliveira, n° 343, Galpão
09, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA CEP 42.701-840, e-mail: maymedhospitalar@gmail.com (71)
3508-0983 / 3508-2670 , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
n° 12.501.562/0001-06, representada neste ato pelo Sr. Luís Mário Ferreira da Conceição, empresário,
brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade n.o 04.391.316-42 SSP/BA, CPF n° 908.050.465-34
observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2022/SMS,
RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de acordo com a
Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o presente Registro de Preço para aquisição de SACO HOSPITALAR,
HIPOCLORITO e DETERGENTE ENZIMÁTICO, para atender as demandas das Unidades de Saúde do
Município de Lauro de Freitas-BA, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado Pela
Secretaria Municipal de Saúde, especificados no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico Nº 018/2022/SMS,
que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1.

O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.
2.1.1.

Em caso de celebração de contrato decorrente da ata de registro de preço, o mesmo poderá ser

prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8666/93.
2.1.2.

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas – Secretaria de Saúde, convocará o(s) licitante(s)

vencedor(es), por escrito, para Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;
2.1.3.

A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a

ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria de Saúde e o(s) licitante(s)
vencedor(es) do Certame, será formalizada de acordo com o Anexo II e terá validade de 12 (doze) meses,
contados da sua assinatura;
2.1.4.

A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia - Secretaria de Saúde, obedecida à

ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de
Registro de Preços, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta,
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aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
2.1.5.

O Sistema de Registro de Preço não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no

Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
2.1.6.

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas - Secretaria de Saúde, não está obrigada, durante o prazo

de validade do Registro de Preço decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir,
podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
2.1.7.

O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do

registro quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica,
constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, quiser o detentor da Ata
em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
2.1.8.

Se o(s) licitante(s) vencedor(es) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preço, sem justificativa

por escrito, aceita pela Autoridade Competente, a Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções
administrativas previstas no item 16 deste Edital e art. 81 da Lei nº. 8.666/93, examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados
os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele
o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preço;
2.1.9.

Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde, que exercerá
suas atribuições.
4.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na presente
Ata, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no
Certame licitatório.
EMPRESA REGISTRADA: MAY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES
EIRELLI
CNPJ: 12.501.562/0001-06 E-MAIL: maymedhospitalar@gmail.com /Tel.: (71) 3508-0983 / 35082670
ENDEREÇO: Rua Martins de Oliveira, n° 343, Galpão 09, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA CEP
42.701-840
LOTE 01
ITEM

01

DISCRIMINAÇÃO

Hipoclorito
de
sódio,
concentração/dosagem
1%
forma
farmacêutica
em
solução, , indicado para
desinfecção de superfícies e
materiais.
Forma
de
apresentação galão de 5 litros.

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

V.TOTAL

MEYORS

Galão

5.000

9,28

46.400,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 01 R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais).
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5.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde, obedecida à
ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de
Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta,
aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico N o 018/2022/SMS
– COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo
IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
5.4. A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia não está obrigada, durante o prazo de validade do
registro de preços decorrente deste Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo
realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a
preferência de fornecimento em igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, após realizada a licitação específica, constatar que
o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar
o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
6.

DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA

a) ) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de recebimento da solicitação de fornecimento e empenho, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A ata de registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
c) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas (BA), no
horário compreendido entre as 8 e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil na
SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subseqüente.
d) O prazo máximo para substituição caso necessário dos materiais que não atenderem às especificações do
Termo de Referência, será de 10 (dias) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo Fiscal da Ata.
e) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
f) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o almoxarifado
da Secretaria de Saúde, com antecedência mínima de 24 horas, pelo telefone (71) 3379-1207.
g) Os materiais serão entregues no seguinte endereço: RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA
SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS, Lauro de Freitas – BA CEP 42.701-420 – Almoxarifado.
h) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
i) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos materiais até
sua entrega no Almoxarifado da Secretaria de Saúde, no endereço informado no item 9.11 letra d.
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j) Os materiais deverão ser entregues em embalagens que os protejam de amassados e garantam sua
integridade e higiene.
k) Quando da entrega dos materiais pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção do Almoxarifado
fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a quantidade dos volumes entregues.
l) O fornecimento dos produtos será efetuado de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Secretaria
Municipal de Saúde.
m) A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e de validade.
n) O servidor Roberto José Nascimento Lobão, Matrícula nº 78.960-0, será a responsável pelo
gerenciamento e fiscalização da entrega dos materiais, ou na sua ausência um outro servidor por ela indicado
devidamente documentado.
7.

DO PAGAMENTO

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

DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

a) Fornecer todos os itens, de acordo com as especificações do Termo de Referência.
b) Os itens a serem entregues deverão ser necessariamente de primeira linha, segundo os padrões usuais
de mercado, com identificação do fabricante e marcas, que permitam a aferição, pelo contratante.
c) Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga dos materiais a serem fornecidos;
d) Providenciar, por sua conta, todos os registros e licenças, exigidos por leis ou atos dos órgãos federais,
estaduais e municipais competentes, para fornecimento dos bens objeto deste Termo de Referência;
e) Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o
fornecimento dos bens, inclusive no tocante a seus empregados, dirigentes, subcontratados e prepostos
(Art. 71, Lei 8666/93);
f) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à ADMINISTRAÇÃO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto adquirido.
g) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo gerenciador da Ata, atendendo
prontamente a todas as reclamações.
9.

OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

a) Exercer a fiscalização dos medicamentos recebidos, por servidor designado para acompanhamento desta
Ata de Registro de Preço, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento e Nota
Fiscal, a verificação do mesmo.
b) Efetuar o pagamento dos itens entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço.
c) Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao licitante vencedor;
d) Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas obrigações;
e) Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer irregularidades
encontradas na entrega dos itens.
10. DAS PENALIDADES
10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº.
8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida;
b) No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro
de Freitas/Bahia, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por
base o valor global do respectivo lote;
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c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do contrato.
10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no
prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
10.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas “b”,
“c”, “d”, “e” e “f”, ao Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea “a”,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10.7. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as
demais penalidades previstas neste Termo de Referência.
11.

DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado
o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, por intermédio do
órgão gerenciador do Registro de Preços;
11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o
órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;
11.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido,
devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação;
11.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação.
11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação.
12.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

12.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
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c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
12.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente
que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior,
devidamente comprovados.
13.

DA PUBLICIDADE

13.1.

O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) detentor(es) da Ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do

objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário
Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 05.817/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
018/2022/SMS e as propostas, com preços e especificações;

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

Lauro de Freitas/Ba, 15 de setembro de 2022.

___________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
PREFEITA

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

_______________________________________________
EMPRESA MAY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS HOSPITALARES EIRELLI
Representada pelo Sr. Luís Mário Ferreira da Conceição
CPF nº 908.050.465-34

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2021

CONTRATADA: JOTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELI, inscrita no
CNPJ/MF, Nº 07.482.299/0001-07. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.
Processo Administrativo: 13584/2022. Licitação: Concorrência Pública nº 004/2021. Objeto do
Contrato: Contratação de empresa especializada para execução das obras da rede de esgotamento
sanitário localizada no loteamento quintas do Picuaia – Contrato de repasse nº 350.965-67/2011,
no Município de Lauro de Freitas. Objeto do Aditamento: Prorrogação de prazo contratual por
mais 04 (quatro) meses, com termo inicial 25/08/2022 e termo final 25/12/2022, com a utilização
do saldo remanescente, conforme justificativa e dotação no processo supra. Dotação
Orçamentária: 020900.1183.4490.51.00.15000000; 020900.1183.44.90.51.00.1700000. Data de
Assinatura: 25 de agosto de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/2022

Contratada: BRUNE VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o Nº 10.674.804/0001-20
Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo: 08911/2022.
Modalidade da Licitação: Pregão eletrônico n.º 011/2022. Objeto do Contrato: Contratação de
empresa para aquisição de veículo para a superintendência de políticas de promoção de igualdade
racial e o conselho de promoção de igualdade racial do município, conforme termo de referência e
planilha em edital. Valor: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente
contrato, o valor global, de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)

Dotação:

2200.1175.44905200-17; 2200.1175.44905200-15. Prazo de vigência: O prazo de vigência
contratual será de 03 (três) meses, contados da data da assinatura do contrato. Data da
Assinatura: 16 de setembro de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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