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Lauro de Freitas

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº5.081, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

Convoca

candidatos(as)

classificados(as)

no

Processo Seletivo Simplificado, no âmbito da Rede
Municipal de Ensino de Lauro de Freitas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam convocados/as, os candidatos/as relacionados/as no ANEXO ÚNICO deste
Decreto, classificados/as no Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de
docentes, para que se apresentem na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Sheyla R.
Pitta, Ed. Empresarial Domingos Ribeiro, nº 233, Sala 501, de 29 a 30/09/2022, das 09:00 às 14:00
horas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas-Bahia, 28 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita do Município de Lauro de Freitas

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
ANEXO ÚNICO – DECRETO MUNICIPAL Nº XXXX, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

PROFESSORES/AS - CRECHE
Classificação

Nome

209

MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO GESTEIRA

210

CRISTINA GALLO PEDREIRA NACHEF

211

IONE DE BRITO RAMOS

PROFESSORES/AS – PRÉ-ESCOLA
Classificação

Nome

174

DAIANA LEÃO SIMAS FIGUEIREDO

175

VIVIANE BRITO TRINDADE

176

LUCILENE SANTOS DE JESUS

PROFESSORES/AS – CIÊNCIAS
Classificação

Nome
ELIZABETH DOS SANTOS ALMEIDA

42

PROFESSORES/AS – EDUCAÇÃO FÍSICA
Classificação
91

Nome
ANTONIEL DE MELO DUARTE

PROFESSORES/AS – FILOSOFIA
Classificação
16

Nome
NATALICIA DA ENCARNAÇÃO BATISTA

PROFESSORES/AS – HISTÓRIA
Classificação

Nome

48

ALTAIR RODRIGUES DA CRUZ

49

MAX RANGEL DAS NEVES
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
PROFESSORES/AS – INGLÊS
Classificação

Nome

67

NIVEA SANTOS ROCHA

68

MARLA SILVA PRADO

69

CRISTIANE CRUZ GUIMARÃES

PROFESSORES/AS – PEDAGOGO/A (1º AO 5º ANO)
Classificação

Nome

353

IONE NASCIMENTO DOS SANTOS

354
355

SUZANA ANTONIA FREITAS BORGES DOS
SANTOS
MARIA LUIZA OLIVEIRA SOUZA

356

DENISE BONFIM DOS SANTOS

357

DILMARA GOMES DOS SANTOS PASSOS

358

ELISANGELA DE SOUZA DOS SANTOS

359

ADNA SANTOS RAUL

360

SOLANGE DE CARVALHO MORAES

361

THAIS HOUYA BRANDÃO

362

INDAIA OLIVEIRA SANTOS

363

RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA

364

ELIANA REIS

PROFESSORES/AS – PORTUGUÊS
Classificação

Nome

74

DIANA NEVES BARRETO

75

ANDREIA MARIA FRANÇA COSTA DE
OLIVEIRA
DANIELE FERREIRA AMADO FRUTUOSO

76

PROFESSORES/AS – SOCIOLOGIA
Classificação
12

Nome
ALFREDO JOSÉ PACHECO PEREIRA
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
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Lauro de Freitas

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022.

A COPEL de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DAS AMOSTRAS do Nº
012/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE
DADOS VARIÁVEIS DE DOCUMENTOS COMO: CARNÊS E DAM`S DO IPTU, TFF, ISS
AUTÔNOMO, BOLETOS DE TAXA DE LICENÇA PATA EXPOSICAO DA PUBLICIDADE E
TAXA DE VIGILACIA SANITÁRIA, NOTIFICAÇÕES E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA E PLANILHA NO EDITAL. Após a análise das Amostras apresentadas pela empresa
Data Print Informática Dados Variáveis & Logística Ltda., conforme preconiza o item 8.6 do Edital,
a Secretaria Requisitante emitiu o Parecer de Análise das Amostras, considerando APROVADAS.
Manoela Cristina Vieira do Nascimento – Pregoeira.
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE FRACASSADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022.

A COPEL de Lauro de Freitas, torna público a licitação na Modalidade PE Nº 016/2022, com sessão
realizada em 28/08/2022 ás 08:45min, Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de
inspeção, manutenção e recarga de extintores, conforme termo de referência e planilha no edital. Foi
considerado FRACASSADO. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira.
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022/SMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022/SMS
PROCESSO Nº 04.249/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos vigésimo oitavo

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 IPITANGA
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL MÉDICO EIRELI com sede à Avenida Santo Amaro de Ipitanga,
nº 803, Vida Nova, Lauro de Freitas - Bahia CEP 42.717-000, e-mail: ipitangacomercio@bol.com.br (71)
3561-9107, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°
35.661.814/0001-51, representada neste ato pelo Sr. Celso Costa Pepe, empresário, brasileiro, solteiro,
portador da Carteira de Identidade n.o 03.364.793-36 SSP/BA, CPF n° 319.858.405-10observadas, ainda, as
demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s)
da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem
1.

DO OBJETO

1.1.

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

MEDICAMENTOS Básicos e Especializados da Assistência Farmacêutica, padronizados na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), para suprir as necessidades das Unidades de
Saúde Básicas e Especializadas do Município de Lauro de Freitas - BA, especificados no Anexo II do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2022/SMS, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2.
2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.
2.1.1.

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

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

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

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

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

firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria 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
2.1.5.

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;
ATA Nº030/2022/SMS
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.1.6.

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;
2.1.7.

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;
2.1.8.

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;
2.1.9.

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;
2.1.10. 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: IPITANGA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL MÉDICO EIRELI
CNPJ: 35.661.814/0001-51

E-MAIL: ipitangacomercio@outlook.com

/Tel.: (71) 3561-9107

ENDEREÇO: Avenida Santo Amaro de Ipitanga, nº 803, Vida Nova, Lauro de Freitas - Bahia CEP
42.717-000
LOTE 08
ITEM

01

02
03
04
05
06

07

DISCRIMINAÇÃO

Dexametasona, acetato
de, 0,1 mg/mL. Elixir,
frasco contendo 120 mL
Dexametasona 4 mg
Levotiroxina sódica 25
mcg
Levotiroxina sódica 50
mcg
Levotiroxina sódica 100
mcg
Prednisolona, fosfato
sódico 1 mg/mL.
Solução oral, frasco
contendo 100 mL
Prednisolona, fosfato
sódico 3 mg/mL.

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

E.M.S

Frasco

2.000

2,87

5.740,00

V.TOTAL

E.M.S

Comprimido

30.000

0,48

14.400,00

MERCK

Comprimido

30.000

0,16

4.800,00

MERCK

Comprimido

30.000

0,12

3.600,00

MERCK

Comprimido

30.000

0,25

7.500,00

CIMED

Frasco

10.000

7,11

71.100,00

BIOSINTÉTICA/ACHÉ

Frasco

10.000

5,24

52.400,00

ATA Nº030/2022/SMS

PE Nº 020/2022/SMS
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Lauro de Freitas

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

08

Solução oral, frasco
contendo 100 mL
Prednisona 5 mg

MEDLEY

Comprimido

90.000

0,10

9.000,00

09

Prednisona 20 mg

MEDLEY

Comprimido

100.000

0,22

22.000,00

BIOLAB

Comprimido

1.000

0,63

630,00

10

Propiltiouracila 100 mg
VALOR DO LOTE 08 R$ 191.170,00 (cento e noventa e um mil, cento e setenta reais).

EMPRESA REGISTRADA: IPITANGA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL MÉDICO EIRELI
CNPJ: 35.661.814/0001-51

E-MAIL: ipitangacomercio@outlook.com

/Tel.: (71) 3561-9107

ENDEREÇO: Avenida Santo Amaro de Ipitanga, nº 803, Vida Nova, Lauro de Freitas - Bahia CEP
42.717-000
LOTE 10
ITEM

01
02
03

04
05

06

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

Doxiciclina, cloridrato 100
mg
Eritromicina, estolato 500
mg
Eritromicina, estolato 50
mg/mL. Suspensão oral,
frasco contendo 60 mL
Espiramicina 1,5 MUI
Fenoximetilpenicilina
Potássica 80.000 UI/mL.
Pó pata solução oral,
frasco contendo 60 mL
Fluconazol 150 mg

07

Itraconazol 100 mg

08

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

SANDOZ

Comprimido

1.000

0,20

200,00

PRATI DONADUZZI

Comprimido

70.000

1,24

86.800,00

PRATI DONADUZZI

Frasco

3.000

5,31

15.930,00

SANOFI AVENTIS

Comprimido

2.992

3,94

11.788,48

EUROFARMA

Frasco

1.000

18,92

18.920,00

CIMED

Cápsula

16.000

0,99

15.840,00

E.M.S

Cápsula

5.000

0,94

4.700,00

V.TOTAL

Levofloxacino 500 mg

CIMED

Comprimido

6.000

0,78

4.680,00

09

Metronidazol 250 mg

MEDLEY

Comprimido

70.000

0,14

9.800,00

10

Metronidazol 400 mg

MEDLEY

Comprimido

50.000

0,33

16.500,00

11

0,31

12

0,21

TEUTO
Cápsula
1.000
Nitrofurantoína 100 mg
Sulfametoxazol +
TEUTO
Comprimido
15.000
Trimetoprima 400 mg +
80 mg
13
Sulfametoxazol +
TEUTO
Frasco
1.000
Trimetoprima (40 mg + 8
mg)/mL. Suspensão oral,
frasco contendo 100 mL
VALOR DO LOTE 10 R$ 192.928,48 (cento e noventa e dois mil, novecentos e

310,00
3.150,00

4,31

4.310,00

vinte oito reais e

quarenta e oito centavos).

EMPRESA REGISTRADA: IPITANGA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL MÉDICO EIRELI
CNPJ: 35.661.814/0001-51

E-MAIL: ipitangacomercio@outlook.com

/Tel.: (71) 3561-9107

ENDEREÇO: Avenida Santo Amaro de Ipitanga, nº 803, Vida Nova, Lauro de Freitas - Bahia CEP
42.717-000
LOTE 13
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

ATA Nº030/2022/SMS

PREÇO (R$)
PE Nº 020/2022/SMS
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Lauro de Freitas

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

UF

QTDE

V.UNIT.

MEDLEY

Comprimido
Mastigável
Frasco

10.000

0,44

4.400,00

Albendazol 40 mg/mL.
E.M.S
8.000
Suspensão oral, frasco
contendo 10 mL
03
Benzoato de benzila 250
PHARMASCIENCE
Frasco
1.000
mg/mL. Emulsão tópica,
frasco contendo 100 mL
04
Benzoilmetronidazol 40
BELFAR
Frasco
400
mg/mL. Suspensão oral,
frasco contendo 100 mL
VALOR DO LOTE 13 R$ 21.880,00 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais).

1,24

9.920,00

4,84

4.840,00

6,80

2.720,00

01

Albendazol 400 mg

02

V.TOTAL

EMPRESA REGISTRADA: IPITANGA COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL MÉDICO EIRELI
CNPJ: 35.661.814/0001-51

E-MAIL: ipitangacomercio@outlook.com

/Tel.: (71) 3561-9107

ENDEREÇO: Avenida Santo Amaro de Ipitanga, nº 803, Vida Nova, Lauro de Freitas - Bahia CEP
42.717-000
LOTE 14
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA
FABRICANTE

PREÇO (R$)
UF

QTDE

V.UNIT.

01

Ambroxol, cloridrato 3
E.M.S
Frasco
10.000
2,11
mg/mL. Xarope, frasco
contendo 120 mL
02
Ambroxol, cloridrato 6
E.M.S
Frasco
10.000
2,14
mg/mL. Xarope, frasco
contendo 120 mL
03
Beclometasona,
CHIESE
Frasco
6.000
25,86
dipropionato 50
mcg/dose. Aerosol oral +
dispositivo, 200 doses
04
Beclometasona,
CHIESE
Frasco
6.000
23,78
dipropionato 250
mcg/dose. Aerosol oral +
dispositivo, 200 doses
05
Budesonida 32 mcg.
E.M.S
Frasco
6.000
9,40
Spray aquoso nasal,
frasco com 120 doses
06
Dexclorfeniramina,
E.M.S
Frasco
10.000
1,40
maleato 0,4 mg/mL.
Solução oral, frasco
contendo 120 mL
07
Dexclorfeniramina,
E.M.S
Comprimido
20.000
0,06
maleato 2 mg
08
CIMED
Comprimido
50.000
0,08
Loratadina 10 mg
09
Loratadina 1 mg/mL.
CIMED
Frasco
10.000
2,00
Xarope, frasco contendo
100 mL
10
Salbutamol, sulfato 100
GSK
Frasco
10.000
7,36
mcg/dose. Aerossol oral,
frasco com 200 doses
VALOR DO LOTE 14 R$ 509.540,00 (quinhentos e nove mil, quinhentose quarenta reais).

V.TOTAL
21.100,00

21.400,00

155.160,00

142.680,00

56.400,00

14.000,00

1.200,00
4.000,00
20.000,00

73.600,00

VALOR GLOBAL DE TODOS OS LOTES R$ 915.518,48 (novecentos e quinze mil, quinhentos e
ATA Nº030/2022/SMS
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Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
dezoito reais e quarenta e oito centavos).
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 020/2022/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 corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas (BA), no
horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil na
SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (71) 33699973/3379-4692.
d) Os medicamentos serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS, Lauro de
Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até sua
entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
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i) Quando da entrega dos medicamentos pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos medicamentos que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da comunicação
oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse prazo e não havendo
a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos medicamentos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses, a contar partir da data
de entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, 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
ATA Nº030/2022/SMS
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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;
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.
ATA Nº030/2022/SMS
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10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro
de Freitas/Bahia, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por
base o valor global do respectivo lote;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do contrato.
10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no
prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
10.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas “b”,
“c”, “d”, “e” e “f”, ao Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea “a”,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a
qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10.7. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as
demais penalidades previstas neste Termo de Referência.
11.

DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado
o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, por intermédio do
órgão gerenciador do Registro de Preços;
11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o 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.
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11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação.
12.

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

DA PUBLICIDADE

13.1.

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

objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no Diário
Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 04.249/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
020/2022/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, 28 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

1 – TESTEMUNHA

__________________________________________
EMPRESA IPITANGA COMÉRCIO ATACADISTA
DE MATERIAL MÉDICO EIRELI
Representada pelo Sr. Celso Costa Pepe
CPF nº 319.858.405-10
2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022/SMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022/SMS
PROCESSO Nº 04.249/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos vigésimo oitavo 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 JFB DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP com sede à Rua Ceará,
nº 02 Galpão 01, São Cristóvão, Salvador - Bahia CEP 41.510-770, e-mail: jfb.distribuidora@hotmail.com
(71) 3377-0220 / 3252-3002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob
o n° 14.683.163/0001-20, representada neste ato pelo Sr. Gileno Rodrigues Silva, empresário, brasileiro,
casado, portador da Carteira de Identidade n.o 07.590.147-10 SSP/BA, CPF n° 765.508.775-04 observadas,
ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas
apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022/SMS, RESOLVE
registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de acordo com a Classificação por ela(s)
alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadas nas cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

1.1.

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

MEDICAMENTOS Básicos e Especializados da Assistência Farmacêutica, padronizados na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), para suprir as necessidades das Unidades de
Saúde Básicas e Especializadas do Município de Lauro de Freitas - BA, especificados no Anexo II do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2022/SMS, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2.
2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.
2.1.1.

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

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

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

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

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

firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria 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
ATA Nº031/2022/SMS
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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:

JFB

DISTRIBUIDORA

DE

PRODUTOS

FARMACÊUTICOS

E

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 14.683.163/0001-20 E-MAIL: jfb.distribuidora@hotmail.com /Tel.: (71) 3377-0220 / 3252-3002
ENDEREÇO: Rua A Quadra 04 Lote 02, Fazenda Malícia, Vila de Abrantes, Camaçari - Bahia CEP
42.840-000
LOTE 02
ITEM

01

02

DISCRIMINAÇÃO

Insulina humana NPH
100
UI/mL.
Suspensão injetável,
frasco-ampola com 10
mL
Insulina
humana
regular 100 UI/mL.
Solução
Injetável,
frasco-ampola com 10

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

ASPEN

Frasco Ampola

20.000

13,03

260.600,00

ASPEN

Frasco Ampola

6.000

13,50

81.000,00
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mL
03

57.200,00
Lactulose 667 mg/mL.
NUTRIEX
Frasco
8.000
7,15
Xarope,
frasco
contendo 120 mL
04
63.000,00
Metformina, cloridrato
PRATI
Comprimido
700.00
0,09
500 mg
05
Metformina, cloridrato
PRATI
Comprimido 1.100.000
0,11 121.000,00
850 mg
06
840,00
Metoclopramida,
HIPOLABOR
Comprimido
7.000
0,12
cloridrato 10 mg
07
3.720,00
Metoclopramida,
CIMED
Frasco
3.000
1,24
cloridrato 4 mg/mL.
Solução oral, frasco
contendo 10 mL
08
7.776,00
Nistatina 100.000 UI/mL.
PRATI
Frasco
1.800
4,32
Suspensão oral, frasco
contendo 50 mL
09
56.000,00
Omeprazol 20 mg, blíster
BELFAR
Cápsula
700.000
0,08
com 14 ou 28 cápsulas
10
6.800,00
Sais para reidratação
NATULAB
Unidade
10.000
0,68
oral. Pó para solução
oral, envelope com 27,9
g.
11
17.550,00
Simeticona 75 mg/mL.
PRATI,DONADUZZI
Frasco
15.000
1,17
Emulsão oral, frasco
contendo 10 mL
VALOR GLOBAL DO LOTE 02 R$ 675.486,00 (seiscentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta
e seis reais).

5.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, Secretaria Municipal de Saúde, obedecida à
ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de
Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos
lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo II, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico N o 020/2022/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;
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5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

6.

DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA

a) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas (BA), no
horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil na
SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (71) 33699973/3379-4692.
d) Os medicamentos serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS, Lauro de
Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até sua
entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos medicamentos pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos medicamentos que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da comunicação
oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse prazo e não havendo
a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos medicamentos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses, a contar partir da data
de entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, 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.
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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.
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);
ATA Nº031/2022/SMS
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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;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (02) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a
rescisão do contrato.
10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no
prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
10.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas “b”,
“c”, “d”, “e” e “f”, ao Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea “a”,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
ATA Nº031/2022/SMS
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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.
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 04.249/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
020/2022/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, 28 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 JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Representada pelo Sr. Gileno Rodrigues Silva
CPF nº 765.508.775-04

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022/SMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2022/SMS
PROCESSO Nº 04.249/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos vigésimo oitavo 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 020/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s)
da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

1.1.

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

MEDICAMENTOS Básicos e Especializados da Assistência Farmacêutica, padronizados na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), para suprir as necessidades das Unidades de
Saúde Básicas e Especializadas do Município de Lauro de Freitas - BA, especificados no Anexo II do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2022/SMS, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2.
2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.
2.1.1.

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

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

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

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

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

firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria 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
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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 45.345000
LOTE 12
ITEM

01
02

03

DISCRIMINAÇÃO

Ácido acetilsalicilico
500 mg
Dipirona sódica 500
mg
Dipirona sódica 500
mg/mL. Solução oral,
frasco contendo 10
mL

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

E.M.S

Comprimido

1.000

0,17

170,00

PRATI

Comprimido

800.000

0,12

96.000,00

Frasco

15.000

1,02

15.300,00

V.TOTAL

DONADUZZI
FARMACE
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04

20.580,00
Levodopa +
ACHÉ
Comprimido
21.000
0,98
Benserazida 100 +
25 mg
05
26.880,00
Levodopa +
ACHÉ
Comprimido
21.000
1,28
Benserazida 200 +
50 mg
06
2.340,00
Levodopa +
TEUTO
Comprimido
3.000
0,78
Carbidopa 250 + 25
mg
07
44.000,00
MULTILAB
Comprimido
400.000
0,11
Paracetamol 500 mg
08
11.600,00
Paracetamol 200
HIPOLABOR
Frasco
10.000
1,16
mg/mL. Solução oral,
frasco contendo 15
mL
VALOR GLOBAL DO LOTE 12 R$ 216.870,00 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta 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 020/2022/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 corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
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b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas (BA), no
horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil na
SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (71) 33699973/3379-4692.
d) Os medicamentos serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS, Lauro de
Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até sua
entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos medicamentos pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos medicamentos que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da comunicação
oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse prazo e não havendo
a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos medicamentos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses, a contar partir da data
de entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, 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.

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.
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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.
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
ATA Nº032/2022/SMS
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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.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 04.249/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
020/2022/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.
ATA Nº032/2022/SMS
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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, 28 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 Nº 020/2022/SMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022/SMS
PROCESSO Nº 04.249/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos vigésimo oitavo 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 MD MATERIAL
HOSPITALAR EIRELI com sede à Avenida Santiago de Compostela, s/nº, Parque Bela Vista, Salvador Bahia CEP 40.279-150, e-mail: md.hospitalar@outlook.com (71) 3021-5950, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 07.294.636/0001-32, representada neste ato pelo Sr.
Marlon Marcos Arruda Araújo, empresário, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade n.o
11.336.683-30 SSP/BA, CPF n° 044.648.675-29 observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de
acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s)
no Item 04, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital
que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

1.1.

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

MEDICAMENTOS Básicos e Especializados da Assistência Farmacêutica, padronizados na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), para suprir as necessidades das Unidades de
Saúde Básicas e Especializadas do Município de Lauro de Freitas - BA, especificados no Anexo II do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2022/SMS, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2.
2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.
2.1.1.

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

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

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

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

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

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

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

de classificação, o(s) licitante(s) vencedor (es), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro
de Preços, será(ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances,
ATA Nº033/2022/SMS
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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: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 07.294.636/0001-32

E-MAIL: md.hospitalar@outlook.com

Tel.: (71) 3021-5950

ENDEREÇO: Avenida Santiago de Compostela, s/nº, Parque Bela Vista, Salvador - Bahia CEP 40.279150
LOTE 04
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

01

Amiodarona,
cloridrato 200 mg
Anlodipino, besilato 5
mg
Anlodipino, besilato
10 mg

02
03
04

Atenolol 25 mg
05

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

GEOLAB

Comprimido

80.000

0,25

20.000,00

GEOLAB

Comprimido

500.000

0,04

20.000,00

GEOLAB

Comprimido

480.000

0,07

33.600,00

PRATI

Comprimido

600.000

0,06

36.000,00

Comprimido

600.000

0,07

42.000,00

GEOLAB

Comprimido

200.000

0,05

10.000,00

LEGRAND

Comprimido

21.000

0,12

2.520,00

DONADUZZI
PRATI

Atenolol 50 mg
06

Captopril 25 mg

07

Carvedilol 3,125 mg

V.TOTAL

DONADUZZI

ATA Nº033/2022/SMS

PE Nº 020/2022/SMS
2 de 8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REREN0M0NEQ1REJEQZNEND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
28 de Setembro de 2022
35 - Ano X - Nº 2363

Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
08

Carvedilol 6,25 mg

BIOLAB

Comprimido

25.000

0,12

09

Carvedilol 12,5 mg

GERMED

Comprimido

48.000

0,13

6.240,00

EMS

Comprimido

63.000

0,22

13.860,00

0,29

13.920,00

0,27

1.620,00

0,35

4.200,00

8,79

52.740,00

0,09

5.400,00

0,05

10.000,00

0,05

10.000,00

0,06

30.000,00

10

Carvedilol 25 mg
Clonidina, cloridrato
BOEHRINGER
Comprimido
48.000
0,100 mg
12
Clonidina, cloridrato
BOEHRINGER
Comprimido
6.000
0,150 mg
13
Clonidina, cloridrato
BOEHRINGER
Comprimido
12.000
0,200 mg
14
Digoxina 0,05
PRATI
Frasco
6.000
mg/mL. Elixir, frasco
DONADUZZI
contendo 60 mL
15
PHARLAB
Comprimido
60.000
Digoxina 0,25 mg
16
Enalapril, maleato 5
GERMED
Comprimido
200.000
mg
17
Enalapril, maleato 10
PHARLAB
Comprimido
200.000
mg
18
Enalapril, maleato 20
PHARLAB
Comprimido
500.000
mg
VALOR DO LOTE 04 R$ 315.100,00 (trezentos e quinze mil e cem reais).
11

3.000,00

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

E-MAIL: md.hospitalar@outlook.com

Tel.: (71) 3021-5950

ENDEREÇO: Avenida Santiago de Compostela, s/nº, Parque Bela Vista, Salvador - Bahia CEP 40.279150
LOTE 11
ITEM

01

DISCRIMINAÇÃO

MARCA
UF

QTDE

V.UNIT.

EMS

Comprimido

25.000

0,25

6.250,00

PRATI

Comprimido

3.000

0,11

330,00

Comprimido

3.000

0,23

690,00

Alendronado de Sódio 70
mg

02
Alopurinol 100 mg

PTARI

04

V.TOTAL

DONADUZZI

03
Alopurinol 300 mg

PREÇO (R$)

FABRICANTE

DONADUZZI
TEUTO

Comprimido

5.000

0,19

950,00

PRATI

Comprimido

400.000

0,18

72.000,00

Ibuprofeno 50 mg/mL.
NATULAB
Frasco
15.000
Suspensão oral, frasco
contendo 30 mL
VALOR DO LOTE 11 R$ 101.070,00 (cento e um mil ee setenta reais).

1,39

20.850,00

Baclofeno 10 mg

05
Ibuprofeno 600 mg

DONADUZZI

06

VALOR GLOBAL DE TODOS OS LOTES R$ 416.170,00 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e setenta
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
ATA Nº033/2022/SMS
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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 020/2022/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 corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas (BA), no
horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil na
SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (71) 33699973/3379-4692.
d) Os medicamentos serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS, Lauro de
Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até sua
entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos medicamentos pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos medicamentos que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da comunicação
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oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse prazo e não havendo
a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos medicamentos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses, a contar partir da data
de entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, 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.
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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;
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;
ATA Nº033/2022/SMS
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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 04.249/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
020/2022/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, 28 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 MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Representada pelo Sr. Marlon Marcos Arruda Araújo
CPF nº 044.648.675-29

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022/SMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022/SMS
PROCESSO Nº 04.249/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos vigésimo oitavo 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 PRAINA COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA com sede à Rua Itiúba, 190, Cají, Quadra Única, Lote 003, Galpão 01 CEP 42.721100, Lauro de Freitas - Bahia, e-mail: licitacaopraina@gmail.com (71) 3288-4417, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 26.5373107/0001-97, representada neste ato
pelo Sr. Sr. João Ricardo Gomes do Carmo, empresário, brasileiro, solteiro, portador da CNH n.o
070.066.466-81 DETRAN/BA, CPF n° 044.183.355-10 observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis,
de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s)
no Item 04, de acordo com a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital
que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem
1.

DO OBJETO

1.1.

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

MEDICAMENTOS Básicos e Especializados da Assistência Farmacêutica, padronizados na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), para suprir as necessidades das Unidades de
Saúde Básicas e Especializadas do Município de Lauro de Freitas - BA, especificados no Anexo II do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2022/SMS, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2.
2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.
2.1.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anexo II, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas necessidades;
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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: PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.5373107/0001-97 E-MAIL: licitacaopraina@gmail.com / Tel.: (71) 3288-4417
ENDEREÇO: Rua Itiúba, 190, Cají, Quadra Única, Lote 003, Galpão 01, Lauro de Freitas – Bahia, CEP
42.721-100
LOTE 03
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

EMS

Comprimido

1.700.000

0,04

68.000,00

NATULAB

Comprimido

200.000

0,05

10.000,00

NATULAB

Frasco

5.000

5,68

28.400,00

HIPORLABOR

Comprimido

2.000

1,75

3.500,00

EUROFARMA

Comprimido

9.000

0,58

5.220,00

CIMED

Comprimido

56.000

0,45

25.200,00

07

BELFAR
Comprimido
600.000
0,04
Sulfato Ferroso 40 mg
Sulfato Ferroso 25 mg/mL.
BELFAR
Frasco
6.000
1,03
Solução oral, frasco
contendo 30 mL
09
TEUTO
Comprimido
6.000
0,23
Varfarina 5 mg
VALOR DO LOTE 03 R$ 171.880,00 (cento e setenta e um mil, oitocentos e oitenta reais).

24.000,00

08

6.180,00

01

Ácido Acetilsalicílico 100 mg

02

Ácido Fólico 5 mg
Ácido Fólico 0,2 mg/mL.
Solução oral, frasco
contendo 30 mL
Folinato de Cálcio (Ácido
Folínico) 15 mg
Cilostazol 100 mg

03

04
05
06

Clopidogrel 75 mg

ATA Nº034/2022/SMS

V.UNIT.

V.TOTAL

1.380,00

PE Nº 020/2022/SMS
2 de 10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REREN0M0NEQ1REJEQZNEND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
28 de Setembro de 2022
43 - Ano X - Nº 2363

Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPRESA REGISTRADA: PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.5373107/0001-97 E-MAIL: licitacaopraina@gmail.com / Tel.: (71) 3288-4417
ENDEREÇO: Rua Itiúba, 190, Cají, Quadra Única, Lote 003, Galpão 01, Lauro de Freitas – Bahia, CEP
42.721-100
LOTE 06
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA
FABRICANTE

PREÇO (R$)
UF

QTDE

V.UNIT.

01

Aciclovir 50 mg/g (5%). Creme
PHARLAB
Bisnaga
3.000
2,35
dermatológico, bisnaga
contendo 10 g
02
Ácidos Graxos Essenciais
HELIANATO
Frasco
5.000
5,05
(AGE), composto dos ácidos
caprílico, cáprico, láurico,
linolêico, lecitina de soja,
associados com vitaminas "A"
e "E". Loção oleosa, frasco
contendo 200 mL
03
Cetoconazol 20 mg/mL (2%).
NATIVITA
Frasco
1.000
5,42
Shampoo, frasco contendo
100 mL
04
Colagenase + Cloranfenicol
CRISTALIA
Bisnaga
6.000
12,71
(0,6 U + 0,01 g)/g. Pomada
dermatológica, bisnaga com
30 g
05
Dexametasona, acetato de, 1
PRATI
Bisnaga
10.000
1,32
mg/g. Creme dermatológico,
bisnaga 10 g
06
Miconazol, nitrato 20 mg/g
PRATI
Bisnaga
5.000
1,60
(2%). Creme dermatológico,
bisnaga com 28 g
07
Neomicina + Bacitracina (5 mg
PRATI
Bisnaga
10.000
3,39
+ 250 UI)/g. Pomada
dermatológica, bisnaga com
15 g
08
Sulfadiazina de prata 10 mg/g.
PRATI
Bisnaga
8.000
4,55
Creme dermatológico, bisnaga
com 30 g
09
Sulfadiazina de prata 10 mg/g.
PRATI
Pote
2.000
42,01
Creme dermatológico, pote
com 400 g
VALOR DO LOTE 06 R$ 289.500,00 (duzentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais).

V.TOTAL
7.050,00

25.250,00

5.420,00

76.260,00

13.200,00

8.000,00

33.900,00

36.400,00

84.020,00

EMPRESA REGISTRADA: PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.5373107/0001-97 E-MAIL: licitacaopraina@gmail.com / Tel.: (71) 3288-4417
ENDEREÇO: Rua Itiúba, 190, Cají, Quadra Única, Lote 003, Galpão 01, Lauro de Freitas – Bahia, CEP
42.721-100
LOTE 07
ITEM

01

02

DISCRIMINAÇÃO

Estriol 1 mg/g. Creme vaginal,
bisnaga contendo 50 g +
aplicadores
Estrogênios conjugados 0,625
mg

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

BIOLAB

Bisnaga

1.000

10,43

10.430,00

PFIZER

Comprimido

1.000

1,13

1.130,00

ATA Nº034/2022/SMS
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03

Etinilestradiol 0,03 mg +
MABRA
Comprimido
42.000
Levonorgestrel 0,15 mg. Caixa
com 21 comprimidos
04
Medroxiprogesterona, acetado
UNIÃO
Ampola
20.000
150 mg/mL. Suspensão
QUIMICA
injetável, ampola de 1 mL
05
Metronidazol 100 mg/g. Gel
PRATI
Bisnaga
17.000
vaginal, bisnaga com 50 g
06
Miconazol, nitrato 20 mg/g
PRATI
Bisnaga
15.000
(2%). Creme vaginal, bisnaga
com 80 g + aplicadores0,18
07
Noretisterona 0,35 mg. Caixa
BIOLAB
Caixa
35.000
com 35 comprimidos
08
Noretisterona, enantato +
EUROFARMA
Ampola
30.000
Estradiol, valerato 50 + 5
mg/mL. Solução injetável,
ampola de 1 mL
09
CRISTALIA
Comprimido
3.000
Oxibutinina, cloridrato 5 mg
10
Oxibutinina, cloridrato 1
APSEN
Frasco
1.000
mg/mL. Xarope, frasco
contendo 120 mL
VALOR DO LOTE 07 R$ 751.100,00 (setecentos e cinquenta e um mil e cem reais).

0,09

3.780,00

10,63

212.600,00

5,56

94.520,00

4,62

69.300,00

0,18

6.300,00

10,67

320.100,00

0,82

2.460,00

30,48

30.480,00

EMPRESA REGISTRADA: PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.5373107/0001-97 E-MAIL: licitacaopraina@gmail.com / Tel.: (71) 3288-4417
ENDEREÇO: Rua Itiúba, 190, Cají, Quadra Única, Lote 003, Galpão 01, Lauro de Freitas – Bahia, CEP
42.721-100
LOTE 09
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

01

Aciclovir 200 mg

02

Amoxicilina 500 mg
Amoxicilina 50 mg/mL. Pó
para suspensão oral, frasco
contendo 60 mL
Amoxicilina + Clavulanato de
potássio 500 mg + 125 mg
Amoxicilina + Clavulanato de
potássio (50 mg + 12,5
mg)/mL. Suspensão oral,
frasco contendo 75 mL
Azitromicina 500 mg
Azitromicina 40 mg/mL. Pó
para suspensão oral, frasco
contendo 15 mL

03

04
05

06
07

08
09

Cefalexina 500 mg

Cefalexina 50 mg/mL. Pó para
suspensão oral, frasco
contendo 60 mL
10
Ciprofloxacino, cloridrato 500
mg
11
Claritromicina 500 mg
12
Claritromicina 50 mg/mL.
Granulado para suspensão
oral, frasco contendo 60 mL
ATA Nº034/2022/SMS

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

V.UNIT.

MERCK

Comprimido

70.000

0,22

15.400,00

PRATI

Cápsula

600.000

0,17

102.000,00

CIMED

Frasco

7.000

2,93

20.510,00

SANDOZ

Comprimido

100.000

0,91

91.000,00

SEM

Frasco

5.000

11,54

57.700,00

PHARLAB

Comprimido

50.000

1,19

59.500,00

SEM

Frasco

5.000

6,61

33.050,00

TEUTO

250.000

0,34

85.000,00

TEUTO

Cápsula ou
Comprimido
Frasco

5.000

6,14

30.700,00

PRATI

Comprimido

80.000

0,22

17.600,00

SEM

Comprimido

10.000

3,08

30.800,00

SEM

Frasco

500

58,66

29.330,00

V.TOTAL
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13

Clindamicina, cloridrato 300
TEUTO
Cápsula
10.000
mg
VALOR DO LOTE 09 R$ 583.090,00 (quinhentos e oitenta e três mil e noventa reais).

1,05

10.500,00

EMPRESA REGISTRADA: PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.5373107/0001-97 E-MAIL: licitacaopraina@gmail.com / Tel.: (71) 3288-4417
ENDEREÇO: Rua Itiúba, 190, Cají, Quadra Única, Lote 003, Galpão 01, Lauro de Freitas – Bahia, CEP
42.721-100
LOTE 15
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA
FABRICANTE

PREÇO (R$)
UF

QTDE

V.UNIT.

V.TOTAL

Ciclopentolato 10 mg/mL .
CRISTÁLIA
Frasco
120
10,50
Solução Oftálmica, frasco
contendo 5 mL
02
Dexametasona 1 mg/mL.
NOVARTIS
Frasco
60
9,15
Suspensão Oftálmica,
frasco contendo 5 mL
03
Fluoresceína 10 mg/mL.
OFTALMOPHARMA
Frasco
120
14,30
Solução Oftálmica, frasco
contendo 3 mL
04
Gentamicina, sulfato 5
ALLERGAN
Frasco
120
9,96
mg/mL. Solução oftálmica,
frasco contendo 5 mL
05
Pilocarpina, cloridrato 20
ALLERGAN
Frasco
120
14,33
mg/mL. Solução Oftálmica,
frasco de 10 mL
06
Proximetacaína, cloridrato 5
NOVARTIS
Frasco
120
9,43
mg/mL. Solução Oftálmica,
frasco contendo 5 Ml
07
Tetraciclina, cloridrato 5
CIFARMA
Bisnaga
120
7,75
mg/g. Pomada oftálmica.
Bisnaga com 3,5 g
08
Tobramicina 3 mg/mL.
BRAINFARMA
Frasco
120
6,15
Solução oftálmica, frasco
contendo 5 mL
09
Tropicamida 10 mg/mL.
NOVARTIS
Frasco
210
11,34
Solução Oftálmica, frasco
contendo 5 mL
VALOR DO LOTE 15 R$ 11.620,80 (onze mil seiscentos e vinte reais e oitenta centavos).

1.260,00

01

549,00

1.716,00

1.195,20

1.719,60

1.131,60

930,00

738,00

2.381,40

VALOR GLOBAL DE TODOS OS LOTES R$ 1.807.190,80 (hum milhão, oitocentos e sete mil, cento e
noventa reais e oitenta centavos).

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 020/2022/SMS –
COPEL;
ATA Nº034/2022/SMS
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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 corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas (BA), no
horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil na
SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (71) 33699973/3379-4692.
d) Os medicamentos serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS, Lauro de
Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até sua
entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos medicamentos pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos medicamentos que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da comunicação
oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse prazo e não havendo
a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos medicamentos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
ATA Nº034/2022/SMS
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m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses, a contar partir da data
de entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, 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.
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.
ATA Nº034/2022/SMS
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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;
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.
ATA Nº034/2022/SMS
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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;
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.

ATA Nº034/2022/SMS

PE Nº 020/2022/SMS
9 de 10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REREN0M0NEQ1REJEQZNEND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
28 de Setembro de 2022
50 - Ano X - Nº 2363

Lauro de Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ Nº 13.927.819/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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 04.249/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
020/2022/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, 28 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 PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Representada pelo Sr. João Ricardo Gomes do Carmo
CPF nº 044.183.355-10

1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022/SMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2022/SMS
PROCESSO Nº 04.249/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos vigésimo oitavo 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 VIVAS COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTE / VIVASMEDIC
com sede à Rua Claudionor dos Santos Paranhos, nº 112, Pitangueiras, Lauro de Freitas - Bahia CEP
42.701-390, e-mail: licita@vivasmed.com.br (71) 3508-6827, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 14.706.667/0001-19, representada neste ato pelo Sr. Márcio
Augusto Seabra de Mello, empresário, brasileiro, casado, portador da CNH n.o 01923532232 DETRAN/PE,
CPF n° 788.649.925-53 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
020/2022/SMS, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no Item 04, de acordo com
a Classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as condições do Edital que integra este
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem

1.

DO OBJETO

1.1.

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

MEDICAMENTOS Básicos e Especializados da Assistência Farmacêutica, padronizados na Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), para suprir as necessidades das Unidades de
Saúde Básicas e Especializadas do Município de Lauro de Freitas - BA, especificados no Anexo II do
Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2022/SMS, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2.
2.1.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados

a partir da data de sua assinatura.
2.1.1.

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

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

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

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

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

firmado entre a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia – Secretaria 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
ATA Nº035/2022/SMS
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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:

VIVAS

COMERCIAL

DE

EQUIPAMENTOS

DE

ELETROMEDICINA,

MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTE / VIVASMEDIC
CNPJ: 14.706.667/0001-19

E-MAIL: licita@vivasmed.com.br

/Tel.: (71) 3508-6827

ENDEREÇO: Rua Claudionor dos Santos Paranhos, nº 112, Pitangueiras, Lauro de Freitas - Bahia
CEP 42.701-390
LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA

PREÇO (R$)

FABRICANTE

UF

QTDE

SEM SIGMA

Comprimido

180.000

0,62

111.600,00

Comprimido

10.000

0,99

9.900,00

0,07

5.600,00

0,10

16.002,00

01

Acarbose 50 mg

02

Acarbose 100 mg

SEM SIGMA

03

Carbonato
de
cálcio 1250 mg
(equivalente
a
500 mg de cálcio
elementar)
Carbonato
de

SANOFI MEDLEY

04

NATULAB

ATA Nº035/2022/SMS
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80.000

Comprimido
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05
06

07

cálcio 1250 mg
(equivalente
a
500 mg de cálcio
elementar)
+
Colecalciferol 400
UI
Complexo B

NATULAB

Complexo
B.
Solução
oral,
frasco contendo
30 mL
Dimenidrinato 100

Comprimido/drágea

280.000

Frasco

3.000

Comprimido

1.200

Comprimido/drágea

80.000

ARTE NATIVA

BRAINFARMA

mg
08

09

10

Escopolamina,
butilbrometo
10mg
Escopolamina,
butilbrometo
10
mg/mL. Solução
oral,
frasco
contendo 20 mL
Glibenclamida 5

COSMED

HIPOLABOR

GEOLAB

mg

Frasco

8.000

Comprimido

700.000

11

Gliclazida 30 mg,
PHARLAB
Comprimido
liberação
prolongada
12
Hidróxido
de
AIRELA
Alumínio
6%.
Frasco
Suspensão oral,
frasco contendo
100 mL
13
Hidróxido
de
IMEC
Magnésio 4% +
Hidróxido
de
Frasco
Alumínio
6%.
Suspensão oral,
frasco contendo
100 mL
VALOR DO LOTE 01 R$ 520.000,00 ( quinhentos e vinte mil reais).

EMPRESA REGISTRADA:

VIVAS

COMERCIAL

DE

900.000

0,04

11.200,00

3,60

10.800,00

5,89

7.068,00

0,65

52.000,00

7,38

59.040,00

0,03

21.000,00

0,21

189.000,00

2,55

12.750,00

2,34

14.040,00

5.000

6.000

EQUIPAMENTOS

DE

ELETROMEDICINA,

MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANSPORTE
CNPJ: 14.706.667/0001-19

E-MAIL: licita@vivasmed.com.br

/Tel.: (71) 3508-6827

ENDEREÇO: RUA Claudionor dos Santos Paranhos, nº 112, Pitangueiras, Lauro de Freitas - Bahia
CEP 42.701-390
LOTE 05
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

MARCA
FABRICANTE

01
02

PREÇO (R$)
UF

QTDE

V.UNIT.

V.TOTAL
52.500,00

Espironolactona 25 mg

EMS

Comprimido

350.000

0,15

Espironolactona 100 mg

HIPOLABOR

Comprimido

12.000

0,47

5.640,00
18.000,00
3.000,00

03

Furosemida 40 mg

04

Hidralazina, cloridrato 25

PRATI

Comprimido

300.000

0,06

NOVARTIS

Drágea

15.000

0,20
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mg
05

Hidralazina, cloridrato 50
NOVARTIS
Drágea
36.000
mg
06
PHARLAB
Hidroclorotiazida 25 mg
Comprimido 1.000.000
07
Isossorbida, dinitrato 5
EMS SIGMA
Comprimido
10.000
mg
sublingual
08
Isossorbida, dinitrato 10
EMS SIGMA
Comprimido
6.000
mg
09
Isossorbida, mononitrato
ZYDUS
Comprimido
30.000
20 mg
10
Losartana Potássica 50
PHARLAB
Comprimido 1.500.000
mg
11
HIPOLABOR
Metildopa 250 mg
Comprimido
100.000
12
Metoprolol, succinato 25
PHARLAB
Comprimido
60.000
mg, liberação prolongada
13
Metoprolol, succinato 50
PHARLAB
Comprimido
90.000
mg, liberação prolongada
14
Metoprolol, succinato 100
PHARLAB
Comprimido
90.000
mg, liberação prolongada
15
Metoprolol, tartarato 100
ACHÉ
Comprimido
3.000
mg
16
Propranolol, cloridrato 40
SANVAL
Comprimido
100.000
mg
17
PHARLAB
Sinvastatina 20 mg
Comprimido
600.000
VALOR DO LOTE 05 R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

0,32

11.520,00

0,04

40.000,00

0,23

2.300,00

0,26

1.560,00

0,22

6.600,00

0,11

165.000,00

0,19

19.000,00

0,28

16.800,00

0,44

39.600,00

0,49

44.100,00

0,46

1.380,00

0,05

5.000,00

0,08

48.000,00

VALOR GLOBAL DE TODOS OS LOTES R$ 1.000.000,00 (hum milhão de 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 020/2022/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;
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5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas/Bahia, observadas, ainda, as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.

6.

DOS PRAZOS / CONDIÇÕES DE ENTREGA/ RECEBIMENTO E GARANTIA

a) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a
data de recebimento da solicitação de fornecimento, para a entrega, o que se dará por e-mail.
b) A entrega deverá ser realizada em dia de expediente para Secretaria de Saúde – Lauro de Freitas (BA), no
horário compreendido entre as 08h e às 14h. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil na
SESA, dar-se-á no primeiro dia útil subsequente.
c) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com a CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, pelo telefone (71) 33699973/3379-4692.
d) Os medicamentos serão entregues no seguinte endereço: Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF),
RUA LEONARDO R. DA SILVA COND. NOSSA SENHORA DE LURDES 377 LT 08 PITANGUEIRAS, Lauro de
Freitas – BA CEP 42.701-420
e) A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura.
f) Os itens adquiridos deverão ser entregues no endereço e nas quantidades conforme a solicitação.
g) Serão de responsabilidade do fornecedor todas as despesas decorrentes do transporte dos itens até sua
entrega na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no endereço informado no item 3 letra d.
h) Os itens deverão ser entregues em embalagens que os protejam de danos.
i) Quando da entrega dos medicamentos pelo fornecedor juntamente com a nota fiscal, a Seção da CAFCentral de Abastecimento Farmacêutico fará o seu recebimento, ocasião em que verificará apenas a
quantidade dos volumes entregues.
j) O prazo máximo para substituição dos medicamentos que não atenderem às especificações do Termo de
Referência, será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da comunicação
oficial do ocorrido emitida pelo Gestor da Ata de Registro de Preço. De acordo com esse prazo e não havendo
a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
k) Nos casos de substituição dos medicamentos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
l) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de vícios
ocultos e/ou quanto à qualidade do material entregue.
m) Os itens entregues deverão ter um prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses, a contar partir da data
de entrega.
n) A servidora Aline Cordeiro da Silva, Matrícula Nº 85.649-1, 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.
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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.
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);
ATA Nº035/2022/SMS
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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;
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.
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10.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas “b”,
“c”, “d”, “e” e “f”, ao Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea “a”,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a
qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10.7. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as
demais penalidades previstas neste Termo de Referência.

11.

DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado
o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.2. 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 04.249/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
020/2022/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, 28 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 VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS,
HIGIENE E TRANSPORTE / VIVASMEDIC
Representada pelo Sr. Márcio Augusto Seabra de Mello
CPF nº 788.649.925-53
1 – TESTEMUNHA

2 – TESTEMUNHA

_________________

_________________

CPF nº_________________

CPF nº_________________
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2021
CONTRATADA: MARCELO VICENTE DA SILVA EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº
03.414.962/0001-85. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrativo:
12119/2022. Licitação: Tomada de Preços – 010/2020. Objeto do Contrato: O presente Contrato, resultante da
Tomada de Preços n° 010/2020, nos termos do Processo Administrativo n° 11.1930/2020, tem por objeto
contratação de Empresa Especializada na execução de obras complementares da Etapa V do PAC ITINGA –
Termo de Compromisso n° 222.615-19/2007 referente à implantação da Creche – Lote I e implantação do Posto
de Saúde – Lote II, no bairro da Itinga, no Município de Lauro de Freitas / BA. Conforme Termo de Referência e
Planilhas anexas. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Objeto do Aditamento: Aditivo de
valor com fulcro no art.65 da Lei 8.666/93, no percentual de 10,6603631746%, correspondente ao valor de R$
51.214,23 (cinquenta e um mil duzentos e quatorze reais e vinte e três centavos) consoante justificativa técnica e
dotação orçamentária supra e em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Dotação
Orçamentária: 2.0900.1837.44905100.1500.0000; 02.0900.1847.44.90.51.00.1700.0000. Data de Assinatura: 02
de Setembro de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho.
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Portarias

PORTARIA SESA Nº 18, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

Aprova o Regimento Interno do Comitê de
Investigação de Transmissão Vertical de HIV, sífilis e
hepatites virais no Município de Lauro de Freitas, na
forma que indica.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista os compromissos da saúde pública e as políticas
vigentes no âmbito da vigilância em saúde,
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê de Investigação de Transmissão
Vertical de HIV, sífilis e hepatites virais no Município de Lauro de Freitas, na forma do Anexo
Único, desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Lauro de Freitas, 28 de setembro de 2022.

Augusto César Pereira do Nascimento
Secretário Municipal de Saúde

REGISTRE E PUBLIQUE-SE

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA SESA Nº 18, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.
REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO DE TRANSMISSÃO
VERTICAL DE HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NO MUNICIPIO DE LAURO
DE FREITAS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Este regimento interno disciplina as atividades e o funcionamento do Comitê
Municipal de Investigação de Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais instituído
pela Secretaria Muni ci pal de S aú de do Mu ni c í pi o d e La u ro d e F r ei t as , por meio
da Portaria SESA Nº 16.
Art. 2° O Comitê M u n i c i p a l de Investigação de Transmissão Vertical de
HIV/Sífilis/Hepatites Virais em Lauro de Freitas se constitui de caráter consultivo, técnicocientífico, interinstitucional, multiprofissional, confidencial, não punitiva de função educativa,
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.
TÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 3° São finalidades do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV,
Sífilis e Hepatites Virais:
IAnalisar os casos de transmissão vertical de HIV, sífilis e, hepatites virais para
subsidiar intervenções, visando à eliminação destes agravos como problema de saúde pública;
II- Propor medidas que possam corrigir falhas na prevenção, assistência e
vigilância da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais no pré-natal, parto e
puerpério;
III- Envolver e sensibilizar gestores e profissionais de saúde, com o intuito de
fomentar a mudança de práticas nos serviços de saúde, visando a correção de procedimento
que possam impactar na redução da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais;
IV- Contribuir para o monitoramento das ações de prevenção e controle da
transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais;
V-

Elaborar e divulgar boletins epidemiológicos.
TÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O Comitê executor de Investigação de Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e
Hepatites Virais será composto por um representante titular e respectivo suplente das seguintes
instituições:
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§ 1º Representantes efetivos:
IVigilância Epidemiológica Municipal (corpo técnico);
IIAtenção básica do município (corpo técnico);
II.a – Coordenação de Saúde da mulher
II.b – Coordenação de Saúde do Homem
III- Atenção Especializada (corpo técnico)
III.a- CTA SAE (assistente social, enfermeiros, médicos);
III.b – Hospital Jorge Novis (corpo técnico)
IVV-

Laboratório Municipal (DAF);
Hospital Menandro de Farias (corpo técnico);

VI-

Conselho Municipal de Saúde (Comissão de Vigilância em

Saúde)
§ 2º Representantes convidados:
VII- Hospital Riverside (corpo técnico);
VIII- Hospital Metropolitano (corpo técnico);
IX- Hospital Aeroporto (corpo técnico)
XPolítica da Saúde da mulher;
XI- Política da Saúde do homem;
Art. 5º Os representantes serão indicados pelas instituições a que pertencem para um
mandato de dois anos, permitida a recondução.
Parágrafo único. A nomeação se dará por ato do Secretário Municipal de Saúde.
Art. 6º Poderão compor o Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV,
Sífilis e Hepatites Virais, quaisquer instituições afins, além das acima nomeadas, mediante
solicitação de participação por escrito, encaminhada a um membro do comitê, para aprovação.
§1º A solicitação de inclusão de instituição será colocada em pauta de discussão no
prazo de até 2 (duas) reuniões ordinárias.
§2º A decisão de aprovação ou não do pedido de inclusão se dará por maioria simples
e ocorrerá por votação nos moldes do que fora estabelecido no Art. 27 deste instrumento.
§3º Na hipótese de votação favorável à inclusão da instituição pelo Comitê a
homologação se dará por meio de Decreto do Secretário Municipal de Saúde.
§4º Na hipótese de votação desfavorável à inclusão da instituição, novo pedido de
inclusão só será considerado no exercício seguinte.
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SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 7º O comitê será organizado da seguinte forma:
IPlenário;
IIMesa Diretora;
III- Comissões
SUBSEÇÃO I
DO PLENÁRIO
Art. 8º O Plenário, órgão soberano do Comitê, é composto por todos seus membros
titulares ou suplentes.
Art. 9º O Plenário só poderá funcionar com a presença de, no mínimo qualquer
número inteiro acima da metade de seus membros em primeira chamada, e em segunda
chamada após 15 minutos com 1/3 dos membros.
Parágrafo único. Não havendo quórum mínimo, não poderá haver votação de
qualquer matéria, devendo ser adotados os procedimentos previstos neste regimento para
justificação de ausência e/ou penalização de membro.
Art. 10 Aos membros do plenário compete:
I- Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
IIIIIIVV-

Realizar as atividades definidas pelo Comitê;
Difundir as Resoluções do Comitê, junto às instituições que representam;
Comparecer as reuniões do Comitê;
Votar os assuntos da pauta.

SUBSEÇÃO II
DA MESA DIRETORA
Art. 11 A mesa diretora do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV,
Sífilis e Hepatites Virais, terá um Coordenador, um Vice Coordenador e um Secretário.
Art. 12 A Coordenação e a Secretaria serão exercidas por membros da Secretaria
Municipal de Promoção da Saúde, com mandato de dois anos, sendo-lhes permitida uma
recondução por igual período.
Art. 13 Compete ao Coordenador:
IRepresentar o Comitê em sessões públicas ou quando convidado;
II- Convocar e coordenar as reuniões do Comitê;
III- Encaminhar propostas à apreciação e votação pelo Comitê;
IV- Decidir as questões de ordem, reclamações ou solicitações do Comitê nas
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reuniões;
V- Homologar, assinar e encaminhar documentos emitidos pelo Comitê ou a ele
proposto;
VI- Encaminhar ao Secretário Municipal de Saúde, para a devida nomeação, os
nomes dos Conselheiros indicados pelos órgãos governamentais e entidades não
governamentais para integrar o Comitê, 30 (trinta) dias antes do fim do mandato;
VII- Coordenar a elaboração do plano anual de trabalho;
VIII- Convocar sessões ordinárias e extraordinárias;
IX- Dar impulso a apuração de eventuais irregularidades;
X- Assinar correspondência oficial;
XI- Cumprir e fazer cumprir as resoluções e decisões do Plenário.
Art. 14 Compete ao Vice-Coordenador:
I- Auxiliar o Coordenador nas suas funções;
II- Substituir o Coordenador em ausências e impedimentos temporários;
III- Participar das visitas educativas nos Comitês Regionais, junto com o
Coordenador;
IV- Cumprir e fazer cumprir este Regimento;
V- Outras que lhe forem delegadas pelo coordenador.
Art. 15 Compete ao Secretário:
I- Secretariar as sessões do Comitê;
II- Manter livro ata das reuniões;
IIIIVVVI-

Auxiliar o coordenador e vice na condução das reuniões;
Despachar com o coordenador;
Desempenhar outras atividades que lhe forem delegadas pelo coordenador;
Substituir o coordenador e o vice nos casos de ausências e impedimentos.

SUBSEÇÃO III
DAS COMISSÕES
Art.16 As Comissões serão constituídas e dissolvidas pelo plenário, conforme sua
necessidade.
Art.17 As reuniões ordinárias das comissões serão realizadas de acordo com
cronograma estabelecido em cada comissão ou por deliberação do plenário.
Art.18 As comissões especiais serão integradas por conselheiros titulares e suplentes
do Comitê.
§ 1º Cada comissão terá um membro coordenador, um Vice-Coordenador que serão
escolhidos por deliberação do plenário.
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§ 2º Não havendo deliberação do plenário caberá a mesa Diretora a nomeação dos
membros componentes da comissão, sendo que cada comissão deverá ser composta por no
mínimo 2 (dois) representantes titulares.
§ 3º Na fase de elaboração das propostas a serem submetidas ao Plenário as comissões
poderão convidar para participar de suas reuniões representantes de entidades da sociedade
civil, de órgãos e entidades públicas, bem como de técnicos afeitos aos temas em estudo.
§ 4º As comissões poderão realizar diligências e requerer especificação de provas,
sempre que necessário, mediante autorização do plenário.
Art. 19 São atribuições do Coordenador de comissão, com auxílio do ViceCoordenador:
I- Coordenar as atividades da Comissão para a qual foi designado;
II- Convocar e coordenar as reuniões da comissão;
III- Participar de reuniões de coordenadores de comissões;
IV- Representar a comissão em reuniões, seminários e demais eventos, quando
determinado;
V- Encaminhar relatório sobre os assuntos submetidos a sua apreciação, dentro do
prazo de 10 (dez) dias do recebimento do expediente, salvo se outro for fixado
pelo Comitê.
§ 1º Além das atribuições expostas no artigo anterior, aplicam-se aos coordenadores,
vice-coordenadores, no âmbito de cada comissão, respectivamente, no que couber, as mesmas
atribuições previstas para a mesa diretora do comitê.
§ 2º O relatório previsto no Inciso V deverá conter o histórico, a análise e o parecer da
comissão.
Art. 20 Sempre que necessário, o Comitê poderá promover a reunião de 2 (duas) ou
mais comissões, cuja organização interna será por consenso.
Art. 21 Na eventualidade de falta injustificada por 2 (duas) reuniões consecutivas ou
3 alternadas no período de 1 (um) ano, os demais membros decidirão pela permanência ou não
do membro na comissão, comunicando a decisão ao Plenário.
Parágrafo único. O comparecimento dos membros às reuniões da Comissão será
registrado em livro próprio.
SEÇÃO III
DAS ELEIÇÕES
Art. 22 As eleições para a mesa diretora serão realizadas a cada 2 (dois) anos,
permitida a recondução de seus membros.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: REREN0M0NEQ1REJEQZNEND
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
28 de Setembro de 2022
67 - Ano X - Nº 2363

Lauro de Freitas

Art. 23 A votação se dará com atenção ao Art. 9° deste regimento, em sistema de voto
secreto, por escrito, cujo vencedor se dará por maioria simples.
Art. 24 A ordem decrescente de votos indicará a investidura de cada membro, sendo
que o primeiro mais votado será o Coordenador, o segundo mais votado será o Vice coordenador
e o terceiro mais votado será o Secretário.
Parágrafo único. O resultado da eleição deverá ser lavrado no livro ata devendo
constar a assinatura de todos os membros presentes.
TÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO
Art. 25 O Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites
Virais reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, tantas vezes
quantas forem necessárias, por convocação de seu Coordenador ou por dois terços dos seus
membros.
Art. 26 As Reuniões ordinárias serão iniciadas com a leitura da ata da reunião anterior
que, depois de aprovada, será assinada por todos os presentes seguindo-se a leitura da pauta da
reunião, e, após, iniciadas as discussões.
Art. 27 As deliberações sobre os temas discutidos no Comitê Municipal de
Investigação de Transmissão Vertical de HIV, sífilis hepatites virais serão tomadas em votação,
por maioria simples dos membros presentes à reunião, obedecido o quórum mínimo
estabelecido no Art. 9º.
§ 1º As deliberações serão tomadas por anotação explícita em sistema de voto aberto,
com contagem de votos a favor, votos contra e abstenções, todas registradas em ata.
§ 2º Fica a cargo do Coordenador ou de quem lhe substitua no ato, a decisão nos casos
de empate.
§ 3º Havendo necessidade, o membro do Comitê poderá solicitar inclusão da
justificativa de seu voto em ata, cabendo à mesa diretora autorizar e determinar o tempo para
exposição de motivos.
§4º Para que possa haver votação de matérias relacionadas à alteração deste Regimento
Interno é necessário o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros do Comitê.
Art. 28 O membro suplente somente terá direito a voto no plenário na ausência do
titular.
Parágrafo único. As instituições deverão justificar a ausência de seu representante,
por escrito, no prazo de quinze dias, a contar da data da reunião em que esteve ausente.
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TÍTULO VI
DA PERDA DE MANDATO
Art. 29 Haverá perda de mandado por:
I- Renúncia, na qual deverá será lida na reunião seguinte à sua protocolização;
II- Requerimento do serviço ou entidade que deverá ser acompanhado da indicação
de novo titular e/ou suplente;
III- Requerimento da entidade para desvincular-se do Comitê;
IV- Desvinculação do membro da entidade que representa;
V- Dissolução da entidade a qual o membro representa;
VI- Condenação do membro por prática de qualquer crime ou infração administrativa;
VII- Ausência injustificada, no período de 1 (um) ano, a 2 (duas) reuniões ordinárias
consecutivas ou a 3 (três) alternadas, e não se fizer representar por seu suplente,
assumindo o seu suplente;
VIII- Pela prática de ato incompatível com a função de conselheiro.
§1º Nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV, V e VI, a destituição ocorrerá por
ato administrativo da Coordenação da mesa, consignado em ata.
§2º Nas hipóteses previstas dos incisos I, IV, VI e VII, caberá ao secretário da mesa
diretora comunicar imediatamente a entidade representativa para que indique novos
representantes, para assumir a função no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 30 Nas hipóteses previstas nos incisos VII e VIII do artigo anterior, a deliberação
sobre aplicação de qualquer penalidade será precedida de parecer, emitido por uma comissão
de ética formada por 6 (seis) membros titulares ou suplentes, escolhidos em votação secreta
pelo plenário de forma paritária, coordenada pelo mais votado.
§ 1º A Comissão de ética poderá instaurar inquérito administrativo, garantida a ampla
defesa, ouvindo o indiciado e testemunhas e juntando documentos e praticar outras medidas que
achar necessária ao fiel cumprimento de suas atribuições.
§ 2º O parecer da Comissão de Ética será submetido à homologação do Plenário.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31 É considerado de relevante serviço público o trabalho dos dirigentes e
membros do Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais,
não gerando direito ou expectativa de direito, quanto à remuneração, a nenhum dos membros
representantes.
Art. 32 O Comitê poderá solicitar assessorias especializadas, visando ao
aprimoramento técnico-científico, à elucidação de questões duvidosas e à satisfação de tantas
outras questões que se fizerem necessárias.
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Art. 33 O Comitê de Investigação de Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites
Virais receberá apoio técnico, administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 34 Qualquer informação oficial sobre os trabalhos do Comitê somente será
prestada pelo Coordenador, quem lhe substitua, ou ainda outro, desde que com autorização
expressa do Coordenador.
Parágrafo único. Apenas os membros indicados pela Gestão da Secretaria Municipal
de Saúde poderão manifestar-se publicamente sobre o Comitê, desde que autorizado pelo
Secretário Municipal de Saúde.
Art. 35 Os casos omissos neste Regimento Interno serão discutidos e resolvidos pelo
Comitê, competindo-lhe ainda rever e alterá-lo, sempre que necessário.
Art. 36 Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial do Município de Lauro de Freitas.
Lauro de Freitas, 28 de setembro de 2022

Augusto César Pereira do Nascimento
Secretário Municipal de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
PORTARIA SESA Nº 19, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022
Dispõe sobre a nomeação da técnica de radiologia, das
unidades de saúde UPA de Itinga, Hospital Jorge Novis
e Complexo de Saúde na forma que indica, e dá outras
providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE FREITAS, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com o que dispõe o Decreto Municipal No4.414 de 29 de abril de 2019
para o atendimento da Lei Municipal No 1519 de 18 de dezembro de 2013;

CONSIDERANDO a notificação nº 08-883RAE/2022 do CONSELHO REGIONAL DE
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, na qual solicita a formalização de supervisor das aplicações
técnicas radiológicas;

RESOLVE:
Art.1o Nomeia a Técnica de radiologia Nair Fernanda Santos Santana (CRTR nº
5457T) para o cargo de Supervisão de Radiologia das Unidades de Saúde UPA de Itinga, Hospital
Jorge Novis e Complexo de Saúde, conforme o art.10 da Lei nº 7.394/85 e Resolução CONTER nº
11/2021.
Art.2o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art.3o Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 28 de setembro de 2022.

Augusto Cesar Pereira do Nascimento
Secretário Municipal de Saúde

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
PORTARIA SESA Nº 020, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022
Dispõe sobre o uso de vestimentas do público
externo no âmbito da Secretaria de Saúde do
Município de Lauro de Freitas.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE FREITAS, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o que dispõe o Decreto Municipal Nº 4.414 de 29 de
abril de 2019 para o atendimento da Lei Municipal nº 1519 de 18 de dezembro de 2013;
Considerando que o decoro desta Secretaria de Saúde exige a utilização de vestimentas
apropriadas por parte do público externo;
RESOLVE:
Art. 1º Proibir o ingresso e a permanência do público externo às dependências internas
desta Secretaria de Estado de Saúde, cuja vestimentas estejam inadequadas.
Art. 2º Entende-se como vestimentas inadequadas:
I - Toda e qualquer peça excessivamente curta ou com decotes acentuados, incluída as
blusas do tipo “costa nua” e “tomara que caia”;
II – Que exponham a região abdominal, bem como aquelas que exponham, ainda que
por transparência, partes do corpo que, por costume, não ficam à mostra; e
III - Short, traje de banho ou de ginástica, minissaia, miniblusa, bermuda e camiseta sem
mangas, sendo as duas últimas especificamente para o sexo masculino.
Parágrafo único. Excetuam-se das exigências constantes deste artigo, as crianças com
até 12 (doze) anos de idade.
Art. 3º O controle da utilização adequada de vestimentas será de responsabilidade dos
servidores detentores do cargo de Agente de Segurança ou por intermédio de funcionários que
atuem nas funções de recepcionista ou de vigilante, devendo os incidentes relacionados a
matéria ficar registrados no livro de ocorrência em poder desses.
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Art. 4º É vedado o acesso às dependências desta Secretaria de Saúde de pessoas:
I - Portando arma de fogo ou cortante, ou qualquer objeto assemelhado, exceto os
agentes públicos que gozam dessa prerrogativa.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Lauro de Freitas, 28 de setembro de 2022
Augusto Cesar Pereira do Nascimento
Secretário Municipal de Saúde

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