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LEI MUNICIPAL Nº 2.014, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022
Declara como Patrimônio Histórico e Cultural de
origem africana e afro-brasileira a Associação
Religiosa, Cultural e Beneficente Ilê Asé Opô Oyá
Sojú, no âmbito do Município de Lauro de Freitas,
Estado da Bahia, na forma que indica e dá outras
providencias.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da
Bahia, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica declarado como Patrimônio Histórico e Cultural de origem africana e
afro-brasileira a Associação Religiosa, Cultural e Beneficente Ilê Asé Opô Oyá Sojú, no
âmbito do Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia.
Art. 2º Entendem-se por Patrimônio Cultural os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas,
artísticas e tecnológicas; e as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais, em conformidade com o art. 216 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 26 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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LEI MUNICIPAL Nº 2.015, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022
Institui a Política Municipal de Incentivo à
Energia Solar Fotovoltaica – “ISS VERDE”, na
forma que indica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Da Política Municipal de Incentivo à Energia Solar Fotovoltaica
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Incentivo à Energia Solar Fotovoltaica,
visando estabelecer incentivos ao uso, desenvolvimento e expansão da geração de energia solar
fotovoltaica no Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, fonte de energia renovável, que
passa a ser considerada um dos instrumentos de desenvolvimento sustentável do Município, nos
termos e condições estabelecidos nesta Lei.
Parágrafo único. A política municipal terá como finalidade o incentivo à
instalação de microgeração e minigeração distribuída solar fotovoltaica, a mitigação dos gases de
efeito estufa -GEE, a capacitação profissional, a redução de desigualdades socioeconômicas e o
desenvolvimento científico e tecnológico na área de energia solar fotovoltaica.
CAPÍTULO II
Das Diretrizes e Objetivos
Art. 2º A Política Municipal de Incentivo à Energia Solar Fotovoltaica será implementada
com as diretrizes e buscando atingir os seguintes objetivos:
I – estimular investimentos, implantação, uso e desenvolvimento de sistemas de geração
distribuída de energia solar, por autoprodução e geração compartilhada, em empreendimentos
públicos e privados, residenciais, comunitários, comerciais, industriais, aumentando e diversificando
a matriz energética do Município;
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II – incentivar a geração de empregos e a capacitação profissional da população,
fomentando mão de obra para atuação no segmento de energia solar fotovoltaica;
III – implementar incentivos fiscais por meio dos tributos de competência
municipal, buscando ampliar o uso e promover o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica;
IV – estimular a implantação da energia solar nos órgãos da administração direta e
indireta do Município, bem como de projetos de eficiência energética, visando à diminuição, por
parte do Poder Público, dos gastos com a energia elétrica convencional e da emissão de gases de
efeito estufa - GEE no Município;
V – atrair e desenvolver empresas e empreendimentos, e apoiar a implementação de
soluções e projetos de descarbonização baseados na geração de energia solar fotovoltaica;
VI – desenvolver a criação de usinas solares de micro ou minigeração distribuída nas
regiões de maior potencial para uso da energia solar fotovoltaica no Município.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se como microgeração e minigeração
distribuída solar fotovoltaica a geração de energia elétrica a partir de sistema solar fotovoltaico
participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, conforme estabelecido pela legislação
em vigor.
CAPÍTULO III
Dos Incentivos Tributários do Programa
Art. 3º Para beneficiar-se dos incentivos previstos nesta Lei, o contribuinte deverá atender
às seguintes condições:
I – aderir ao Programa nos termos do regulamento;
II – não ser beneficiário de outros incentivos fiscais concedidos em outras Leis de incentivo
vigentes no Município;
III – estar regular com suas obrigações tributárias junto ao Município.
Art. 4º O limite do valor do benefício será estipulado pela Lei Orçamentária Anual, e o
valor a ser executado anualmente será definido por ato da Secretaria de Fazenda, dentro do limite
orçamentário anual.
CAPÍTULO IV
Do Benefício Fiscal
Art. 5º Fica estabelecido o desconto de 20% (vinte por cento) sobre o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, relativo aos serviços de Projetos, Obras e Instalação de
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Componentes e Equipamentos para Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica, mediante adesão ao
programa de incentivo nos termos do regulamento, para as empresas estabelecidas no Município.
CAPÍTULO V
Das Disposições Finais

Art. 6º O benefício previsto nesta Lei poderá ser revogado a qualquer tempo, caso fique
comprovado que o beneficiário deixou de atender aos requisitos descritos nesta Lei e em sua
regulamentação.
Parágrafo único. Cabe ao beneficiário informar à Administração Tributária caso o
benefício torne-se indevido, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do momento em que as
condições que justificaram a sua concessão deixarem de ser preenchidas.
Art. 7º O benefício previsto nesta Lei não deverá ser cumulativo com benefícios de mesma
natureza concedidos em outras Leis Municipais.
Parágrafo único. Na hipótese de o beneficiário estar sendo contemplado por benefício fiscal
instituído por outra lei municipal, poderá, a seu critério, solicitar a sua exclusão do benefício anterior
e solicitar adesão ao benefício instituído por esta Lei, relativamente a cada imposto.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber, no prazo de até 180
(cento e oitenta) dias.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em
contrário.
Lauro de Freitas, 29 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
LEI MUNICIPAL Nº 2.016, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

Institui

o

Programa

Nota

Fiscal

Premiada

laurofreitense, incentivando a solicitação e emissão
da nota fiscal de serviços eletrônica – NFS-e,
mediante sistema de sorteio de prêmios para as
pessoas físicas, tomadoras de serviços, na forma que
indica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da
Bahia, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa Nota Fiscal Premiada com intuito de promover o
incentivo a emissão e a solicitação da nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e, nas
operações de prestações de serviços sujeitas a tributação do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, mediante sistema de sorteios de prêmios para as pessoas físicas,
tomadoras de serviços.
Art. 2º O Programa Nota Fiscal Premiada tem por objetivo incentivar os
consumidores de serviços a exigirem do prestador de serviços a emissão da Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica - NFS-e.
Art. 3º Poderão ser sorteados, anualmente, prêmios de até 0,025% (vinte e cinco
centésimos por cento) da Receita Corrente Líquida, em moeda corrente nacional ou objetos de
consumo, observado o disposto na legislação federal e atendidas as demais condições
regulamentares.
Art. 4º O Poder Executivo editará Decreto para:
I – estabelecer o valor mínimo para geração de cupons, utilização e destinação dos
créditos;
II – estabelecer os prêmios;
III – definir o cronograma de utilização dos créditos e datas dos sorteios;
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IV – definir os percentuais de crédito que serão atribuídos aos consumidores de
serviços;
V – definir outras condições para a geração do crédito bem como de não geração por
descumprimento de obrigações acessórias do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN;
VI – outras disposições que se fizerem necessárias à implantação e desenvolvimento
do programa instituído por esta Lei.
Parágrafo único. Os prêmios em questão poderão ser advindos de doação de
terceiros.
Art. 5º Para a participação da Campanha da Nota Premiada ficam estabelecidas as
seguintes condições:
I – ser pessoa física com inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda, consumidor dos serviços;
II – efetuar o cadastramento no Portal do Município de Lauro de Freitas; e
III – o imposto, referente aos serviços prestados, deverá ser devido ao Município de
Lauro de Freitas.
Art. 6º O prêmio poderá ser em objetos ou em pecúnia, de maneira pessoal e
intransferível, a ser definido em Decreto.
§ 1º O prêmio será entregue ao ganhador, que deverá comparecer na Secretaria
Municipal da Fazenda, atendendo à notificação, munido dos seguintes documentos:
I – Cadastro de Pessoas Físicas - CPF/MF;
II – Carteira de Identidade.
§ 2º O crédito será depositado em conta corrente ou poupança cujo titular seja o
ganhador, em caso de prêmio em pecúnia; caso o prêmio seja em objeto, será entregue ao
ganhador em mãos, mediante recibo.
§ 3º Se o sorteado for menor e incapaz, o recibo da entrega será assinado pelo
respectivo responsável.
§ 4º Em caso de morte do ganhador, o prêmio será entregue ao herdeiro, desde que
apresente alvará judicial.
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§ 5º A validade dos créditos será de 12 (doze) meses contados da data de
disponibilização do crédito para utilização no extrato do Programa.
Art. 7º Os créditos não poderão ser utilizados se o tomador dos serviços estiver
inadimplente em relação a obrigações pecuniárias, de natureza tributária ou não, perante o
Município de Lauro de Freitas.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput do artigo quando o débito, de
natureza tributária ou não, estiver com sua exigibilidade suspensa, na forma prevista no art.
151 do Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 8º Fica criada a Comissão Organizadora, Julgadora e Fiscalizadora - COMFIS
do Programa Nota Fiscal Premiada.
§ 1º A Comissão Organizadora, Julgadora e Fiscalizadora - COMFIS é um órgão
colegiado autônomo, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, cujas atribuições de
competências são as que seguem:
I – organizar todas as fases o sorteio;
II – promover o julgamento do referido sorteio;
III – fiscalizar a lisura e a transparência de todo o processo, atuando energicamente
em caso de irregularidade;
IV – decidir sobre eventuais recursos;
V – requisitar informações e documentos aos servidores municipais dos interessados
para o bom desenvolvimento do Programa;
VI – propor, participar e/ou efetuar diligências que julgarem pertinentes ao sucesso
do Programa;
VII – propor ao Chefe do Poder Executivo alteração da presente Lei com a finalidade
de aprimorar sua eficácia; e
VIII – editar resolução para disciplinar eventuais omissões ou obscuridade na
aplicação desta Lei Complementar.
§ 2º A Comissão, ora criada, será composta por 5 (cinco) servidores da Secretaria
Municipal da Fazenda, sendo todos designados pelo(a) Chefe do Poder Executivo.
§ 3º A Comissão Organizadora, Julgadora e Fiscalizadora - COMFIS terá seu
funcionamento disciplinado por ato do Chefe do Executivo.
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Art. 9º O sistema de sorteios de prêmios terá vigência pelo prazo de 1 (um) ano a
partir da publicação desta Lei, podendo ser prorrogado, sucessivamente, por iguais períodos,
mediante ato do Executivo.
Art. 10. Os prestadores de serviços estabelecidos no Município de Lauro de Freitas,
deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da regulamentação desta Lei, fixar nas
respectivas sedes, em locais visíveis aos consumidores de serviços, cartaz a ser confeccionado
e entregue pelo Município com os seguintes dizeres: "Negar ou deixar de fornecer nota fiscal
pode caracterizar crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, V, da Lei Federal nº
8.137, de 27 de dezembro de 1.990, bem como contendo os benefícios oferecidos pelo
programa de que cuida esta Lei e a premiação.
Parágrafo único. A informação acima deverá ser divulgada por meio de cartaz
fixado em local visível no interior do estabelecimento do prestador.
Art. 11. Fica inserido nos anexos da Lei do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), o programa criado por esta Lei, devendo a respectiva
despesa estar prevista na Lei Orçamentária Anual.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando o início do
programa condicionado a sua regulamentação por ato do Executivo.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 29 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
LEI MUNICIPAL Nº 2.017, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

Altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal nº
1.572, de 26 de agosto de 2015, que instituiu o novo
Código Tributário e de Rendas do Município de
Lauro de Freitas, no Estado da Bahia, na forma que
indica e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da
Bahia, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam acrescentados os §§ 2º e 3º e renumerando-se para § 1 o atual
parágrafo único ao Art. 27 da Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de 2015, com a
seguinte redação:
“Art. 27. ( ...)
§ 1 (....)
§ 2o O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir
do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
§ 3º O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará cobrança da multa
moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela devida e não paga, até o limite de 20% (vinte por cento), acrescido de juros de mora,
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente e contada a partir do mês seguinte ao vencimento da
parcela, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado."
Art. 2º Altera o § 2º do art. 28, da Lei n° 1.572, de 26 de agosto de 2015, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 28. ( ...)
§ 1º (....)
§ 2º O inadimplemento superior a 90 (noventa) dias do vencimento de qualquer das
parcelas, enseja o cancelamento do parcelamento firmado, considerando-se vencidas
as demais, devendo o crédito.” (NR)
Art. 3º Fica acrescentado o Art. 29-A a Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de
2015, com a seguinte redação:
“Art. 29-A. A formalização do pedido de reparcelamento de débitos referentes a
parcelamentos firmados e rompidos, a partir de 1º de janeiro de 2023, fica
condicionada ao recolhimento da primeira parcela em valor correspondente a:
I – 5% (cinco por cento) do total dos débitos consolidados, quando se tratar de
primeiro reparcelamento; ou
II – 10% (dez por cento) do total dos débitos consolidados, a partir do segundo
reparcelamento.
§ 1º Para se considerar reparcelamento, será levado em conta o histórico de
parcelamento do débito independente do responsável pela confissão de débito
anteriormente realizada.
§ 2º No caso de inclusão de novos débitos que não foram objeto de parcelamentos
anteriores, juntamente com débitos reparcelados, os novos débitos não serão
considerados para aplicação dos incisos I e II do caput deste artigo.
§ 3º Para os fins previstos neste artigo, não se considera reparcelamento a migração,
por requerimento do devedor, de um programa de parcelamento em vigor para outro,
desde que o parcelamento esteja regular e seja mantida a data de vencimento da
parcela subsequente”.
Art. 4º O inciso II do art. 32 da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32.(....)
I (....)
II – a multa de infração, constituída de ofício em ação fiscal, será cobrada
conjuntamente com o tributo quando for apurado a existência de imposto, taxa ou
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contribuição não declarado, ou declarado inexatamente, que implique em falta ou
insuficiência de recolhimento de tributo, pelo sujeito passivo ou, isoladamente, para
imposição de penalidade por ação ou omissão contrária à legislação tributária
municipal.” (NR)
Art. 5º O inciso I do art. 34 da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de 2015, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 34. ...
I - 80% (oitenta por cento), se o pagamento for efetuado, ou solicitado parcelamento,
com pagamento da primeira parcela, até 30 (trinta) dias, a contar da intimação.”
(NR).
Art. 6º Fica acrescentado o §§ 4º e 5º ao art. 34 da Lei nº 1.572 de 26 agosto de
2015, com a seguinte redação:
"Art. 34. (...)
§ 1 (....)
§ 2 (....)
§ 3 (....)
§ 4º Não terá direito ao benefício estipulado no caput deste artigo o sujeito passivo
reincidente em qualquer infração, sem prejuízo da aplicação da penalidade cabível”.
§ 5º O cancelamento do parcelamento firmado implicará no afastamento dos
benefícios e descontos concedidos na respectiva multa de infração, retomando-se
a cobrança integral do crédito tributário, deduzidos os valores pagos.”
Art. 7º O parágrafo único do Art. 68 da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 68. ...
Parágrafo único. Os sujeitos passivos inscritos na dívida ativa serão responsáveis
pelos encargos legais, por todas as despesas processuais, quando executado o débito,
pelas custas e emolumentos, quando houver o protesto da CDA, pelos custos da
negativação, em caso de inscrição nos órgãos de restrição e proteção de crédito,
decorrente de convênios ou contratos firmados pelo Poder Público, e em qualquer
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caso, pelos honorários advocatícios atribuídos à Procuradoria Geral do Município.”
(NR)
Art. 8º O Art. 81 da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de 2015, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 81. Para fins de apuração do valor venal dos imóveis no exercício seguinte, a
atualização monetária da base de cálculo do imposto poderá ser promovida por
Decreto do Poder Executivo, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial – IPCA-E, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, entre os meses de outubro do exercício financeiro anterior a setembro do
exercício em curso. (NR)
Parágrafo único. O Poder Executivo aplicará a mesma atualização aos valores de
imóveis cujos contribuintes são isentos do pagamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, de modo a preservar o nível da
exclusão do respectivo crédito tributário.”
Art. 9º O inciso I do Art. 105 da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 105. (...):
I - no valor de 20% (vinte por cento) do tributo atualizado.” (NR)
Art. 10. Fica acrescentado o Art. 116-A a Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de
2015, com a seguinte redação:
“Art. 116-A. Quando se tratar de unidade imobiliária para entrega futura, a pedido do
interessado, o imposto poderá ser parcelado em até 12 (doze) prestações, mensais e
consecutivas, vencendo a primeira em até 30 (trinta) dias, a contar da data da
assinatura do contrato de promessa de compra e venda para entrega futura, desde que
a quitação do parcelamento se dê até o Alvará de Habite-se;
§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se a venda de unidade imobiliária para entrega
futura quando a aquisição ocorrer antes da concessão do Alvará de Habite-se.
§ 2º Na cessão de direitos decorrente de contrato de promessa de compra e venda de
unidade imobiliária para entrega futura, o cessionário é o responsável pelo
pagamento do imposto.
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§ 3º Não ocorrido o fato gerador do tributo, o pagamento antecipado realizado pelo
contribuinte deverá ser restituído prioritariamente, nos termos previstos nesta lei.”
Art. 11. O Art. 118 da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de 2015, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 118. São infrações as situações a seguir indicadas, passíveis de aplicação da
multa de 100% (cem por cento) sobre o imposto devido.” (NR)
Art. 12. Fica acrescentado o Art. 146-A a Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de
2015, com a seguinte redação:
“Art. 146-A. O envio de notificação, intimação e autuação do sujeito passivo, seu
representante, mandatário ou preposto, referente ao lançamento do crédito
tributário, Termo de Ação Fiscal, Notificação de Lançamento, Auto de Infração e
comunicados em geral, dar-se-á, preferencialmente, por meio eletrônico, através
de e-mail, do sistema tributário ou de Nota fiscal Eletrônica da Secretaria da
Fazenda.
§ 1º Estará credenciado para acessar os expedientes o sujeito passivo que esteja
habilitado e devidamente autorizado nos sistemas Tributário ou de Nota Fiscal
Eletrônica da Secretaria da Fazenda.

§ 2º O contribuinte deverá receber os expedientes enviados por meio eletrônico
através dos sistemas Tributário ou da Nota fiscal Eletrônica em até 10 (dez) dias
contados da data do envio da notificação, intimação e autuação, sob pena de serem
consideradas automática e tacitamente realizadas no primeiro dia útil, após a data
do término deste prazo.
§ 3º Considerar-se-á realizada a notificação, intimação e autuação, por meio
eletrônico, na data e hora da confirmação de leitura pelo destinatário da
mensagem (servidor), mediante termo de recebimento, contendo o nome do
contribuinte, número da inscrição CNPJ/MF, inscrição municipal, número do
expediente, descrição e código de verificação;
§ 4º Na hipótese do parágrafo 3º, nos casos em que o recebimento se dê em dia
não útil, o expediente será considerado como realizado no primeiro dia útil
seguinte.”
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Art. 13. O Art. 148 da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de 2015, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 148. (...):
I (...)
II (...)
III - no valor de R$ 100,00 (cem reais), para cada documento, até o limite de R$
3.000,00 (três mil reais) por mês:
IV - no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto devido, com
imposição máxima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (NR).
Art. 14. Fica acrescentado o Art. 149-A a Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de
2015, com a seguinte redação:

“Art. 149-A. Também caracteriza-se infração a omissão de receita tributável pelo
ISS, a ocorrência, dentre outras, de qualquer das seguintes hipóteses abaixo
elencadas, consideradas isolada ou conjuntamente, ressalvando-se sempre ao
sujeito passivo a prova da improcedência da presunção:
I - a aferição de receita sem a devida comprovação contábil da sua origem
II - a escrituração de suprimentos sem a respectiva documentação comprobatória,
com datas, valores, bem como as importâncias entregues pelo supridor(sócios),
comprovada, em todo o caso, a disponibilidade financeira do mesmo;
III - a ocorrência de saldo credor nas contas da escrita contábil relativas ao ativo
circulante ou realizável;
IV - manutenção, nas contas contábeis do passivo, de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada;
V - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
VI - a não conciliação entre a movimentação lançada na escrita fiscal e/ou
contábil da pessoa jurídica e a movimentação financeira de suas contas de
depósito ou de investimento, no que se refere a valores creditados e respectivas
datas;
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VII - a diferença a maior entre o valor da receita de prestação de serviços
escriturada nos livros contábeis e os declarados ou escriturados nos livros fiscais;
VIII - a efetivação de pagamento sem a correspondente disponibilidade financeira;
IX - qualquer irregularidade verificada em equipamento emissor de cupom fiscal;
X - a adulteração de livros ou de documentos fiscais, bem como a falsificação
destes;
XI - a emissão de documento fiscal consignando preço inferior ao valor real da
operação;
XII - a prestação de serviços sem a correspondente emissão de documento fiscal e
sem o respectivo lançamento na escrita fiscal e/ou comercial; ou
XIII - quando o contribuinte efetuar a prestação de serviços, comprovadamente,
sem a determinação do preço ou sob a premissa de que tenha sido a título de
cortesia;
XIV - quando houver fundada suspeita de que os elementos constantes dos
documentos fiscais não refletem o preço real dos serviços prestados;
XV - quando o sujeito passivo praticar, comprovadamente, subfaturamento ou
contratação de serviços por valores abaixo dos preços praticados neste Município;
XVI - quando o preço do serviço declarado ou informado pelo contribuinte for
notoriamente inferior ao preço corrente praticado neste Município;
XVII - o exercício de qualquer atividade sujeita à tributação pelo ISS, sem que o
prestador de serviço esteja devidamente inscrito no Cadastro Municipal.
Parágrafo único. A recomposição do caixa poderá basear-se na documentação
referente aos atos negociais de que a pessoa jurídica tenha participado, caso esteja
a mesma dispensada de escrituração contábil nos termos da legislação vigente.”
Art. 15. Fica acrescentado o Art. 149-B a Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de
2015, com a seguinte redação:
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“Art. 149-B. Caracteriza-se também como omissão de receita tributável pelo ISS a
existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
prestador

de

serviços,

regularmente

intimado,

não

comprove,

mediante

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1º O valor das receitas omitido será considerado auferido ou recebido no mês do
crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2º Tratando-se de prestador de serviços pessoa física, não inscrito ou baixado no
Cadastro, à época da percepção das receitas, tributar-se-ão as receitas omitidas
mediante a utilização da metodologia a ser descrita em ato administrativo próprio.
§ 3º Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 4º Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica, seja da mesma ou
de outra instituição financeira.”
Art. 16. Fica acrescentado o Art. 149-C a Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de
2015, com a seguinte redação:
“Art. 149-C. Verificada a omissão de receita, a autoridade fiscal determinará o valor
do imposto a ser lançado, considerando-se como base de cálculo o valor da receita
omitida.”
Art. 17. Fica acrescentado o Art. 149-D a Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de
2015, com a seguinte redação:
“Art. 149-D. Verificada, por indícios, a omissão de receita, o Agente Fiscal poderá,
para efeito de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto:
I - arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base o art. 134 desta lei e outros a
serem definidos em regulamento;
II - utilizar o valor da receita omitida, obtido a partir das informações a que se refere
o art. 149-B desta lei;
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III - utilizar outros métodos de determinação da receita quando constatado qualquer
artifício utilizado pelo contribuinte visando a frustrar a apuração da receita efetiva do
seu estabelecimento.
Parágrafo único. A diferença positiva entre a receita arbitrada e a escriturada no mês,
se houver, será considerada na determinação da base de cálculo do imposto.”
Art. 18. O inciso III, do Art. 167, da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 167 ...
I – (...)
II - (...)
III - no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, a execução de obras sem a
autorização do órgão competente.” (NR)
Art. 19. Os incisos II e III, do Art. 177, da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de
2015, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 177 (...)
I (...)
II - no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, o funcionamento dos
estabelecimentos constantes na Tabela VII sem a licença da vigilância sanitária.
(NR).
III - no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos que embaraçarem a ação fiscal ou
sonegarem documentos para apuração da Taxa.” (NR)
Art. 20. O inciso III do Art. 233 da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de 2015,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 233 (...):
I - (...)
II – (...)
III- Por meio eletrônico, no que se refere ao envio de notificação, intimação e
autuação, através de e-mail, do sistema tributário ou de Nota fiscal Eletrônica da
Secretaria da Fazenda. (NR)
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a) Estará credenciado para acessar os expedientes o sujeito passivo que esteja
habilitado e devidamente autorizado nos sistemas Tributário ou de Nota Fiscal
Eletrônica da Secretaria da Fazenda.
b) O contribuinte deverá receber os expedientes enviados por meio eletrônico através
dos sistemas Tributário ou da Nota fiscal Eletrônica em até 10 (dez) dias contados da
data do envio da notificação, intimação e autuação, sob pena de serem consideradas
automática e tacitamente realizadas no primeiro dia útil, após a data do término deste
prazo.
c) Considerar-se-á realizada a notificação, intimação e autuação, por meio eletrônico,
na data e hora da confirmação de leitura pelo destinatário da mensagem (servidor),
mediante termo de recebimento, contendo o nome do contribuinte, número da
inscrição CNPJ/MF, inscrição municipal, número do expediente, descrição e código
de verificação;
d) Na hipótese da alínea C, nos casos em que o recebimento se dê em dia não útil, o
expediente será considerado como realizada no primeiro dia útil seguinte.”
Art. 21. Ficam acrescentados os §§ 3º e 4º ao art. 301 da Lei nº 1.572 de 26 agosto
de 2015, com a seguinte redação:
"Art. 301. (...)
§ 1 (...)
§ 2 (...)
§ 3º A certidão a que se refere o caput será emitida quando não existirem pendências
em nome do sujeito passivo perante à Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ,
relativas a débitos e a dados cadastrais, bem como relativa aos débitos tributários e
não tributários inscritos em Dívida Ativa.
§ 4º A certidão será emitida para o sujeito passivo inscrito no Cadastro de Pessoa
Física - CPF, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, considerando a
matriz e/ou suas filiais estabelecidas no Município e para o imóvel, de acordo com os
dados do Cadastro Imobiliário do Município, em que o sujeito passivo conste como
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título."
Art. 22. Fica acrescentado o § 2º ao Art. 323 da Lei Municipal n. 1.572, de 26 de
agosto de 2015, com a seguinte redação:
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“Art. 323. (....)
I (...)
§ 2º Salvo disposição diversa em Lei específica, todos os valores referentes às
penalidades administrativas não tributárias, decorrentes do exercício do Poder de
Polícia, outras rendas e multas estabelecidos em quantias fixas pela legislação
municipal, deverão ser atualizados anualmente com base na variação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo-Especial - IPCA-E apurado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE acumulado no exercício anterior.”
Art. 23. Fica acrescentado o Art. 323-A a Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de
2015, com a seguinte redação:
“Art. 323-A Salvo disposição diversa em Lei específica, todos os créditos nãotributários, constituídos ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive
parcelamentos, serão atualizados monetariamente, com base na variação acumulada
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial - IPCA-E, apurado
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Devendo
incidir ainda sobre a dívida:
I- Juros de mora;
II- Multa de mora; e
III- Honorários Advocatícios, nos termos previstos nesta Lei.
§ 1º Os Juros de mora serão contados a partir do dia seguinte ao do vencimento do
crédito, à razão de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração, calculados à data
do seu pagamento.
§ 2º A multa moratória incidirá a partir do dia seguinte ao do vencimento do
crédito, a razão de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, até o
limite de 10% (dez por cento).
§ 3º É permitido o parcelamento do crédito não tributário relativo a exercícios
anteriores, em até 48 (quarenta e oito) prestações mensais e consecutivas, ficando a
critério da Administração o parcelamento de penalidade administrativa lavrada no
exercício em curso.”
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Art. 24. O Art. 328, da Lei Municipal 1.572, de 26 de agosto de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 328. Fica instituído o benefício fiscal de regularização das transmissões de
imóveis, realizadas até 31 de dezembro de 2020, nas seguintes condições: (NR)
I - pagamento integral no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da
data da publicação da regulamentação pelo Poder Executivo; (NR)
II - desconto de até 30% (trinta por cento) no ITIV, e no laudêmio caso devido, na
forma do regulamento. (NR)
Art. 25. Fica acrescentado o Art. 331-E a Lei Municipal n. 1.572, de 26 de agosto de
2015, com a seguinte redação:
“Art. 331-E. Ficam remitidas as penalidades previstas no Art. 159, referente as
inscrições municipais baixadas de ofício pela Administração Tributária, que
comunicaram o encerramento das suas atividades à Receita Federal do Brasil - RFB,
até 31 de maio de 2022, desde que o Contribuinte não possua outros débitos exigíveis
perante o Município.”
Art. 26. A Tabela de Receita nº IX (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de
Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD) anexa a Lei Municipal nº 1.572, de 26 de agosto de
2015, passa a vigorar conforme Anexo Único desta Lei.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 29 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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ANEXO ÚNICO - LEI MUNICIPAL Nº 2.017, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

ALTERA A TABELA IX DA LEI MUNICIPAL Nº 1.572 DE 26. DE AGOSTO DE 2015
Da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares –TRSD
Código

Descrição

R$/m²
Zona Zona
A
B

1.O

Terrenos, por m2

2,2

2,75

Prediais Residenciais, por m²

2,75

3,02

Prediais não residenciais, por

4,12

4, 67

Zona Zona
C
D

Zona Zona
E
F

3,30

3,85

4,67

5,5

3,57

4,4

4,95

6,05

7,42

8,25

2.0
2.0
3.O

6,05 6,87

m²
Notal:
1
- Zona A: logradouro com VUPt até R$ l65,00/m2.
2
- Zona B: logradouro com VUPt maior que R$ 165,00 e até R$
385,00/m2.
3 - Zona C: logradouro com VUPt maior que R$ 385,00 e até R$
550,00/m2.
4 - Zona D: logradouro com VUPt maior que R$ 550,00 e até R$
825,00/m2.
5 - Zona E: logradouro com VUPt maior que R$ 825,00 e até R$ l
.188,00/m2.
6 - Zona F: logradouro com VUPt maior que R$ l.1880,00/m2.
7 - O valor da TRSD não deverá exceder a razão de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do IPTU para residencial e não residencial, e 50% (cinquenta por
cento) para terreno.
8 - O valor da TRSD fica limitado a R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco
reais) para imóveis residenciais, R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) para
imóveis não residenciais e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para terrenos.
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO– Nº 016/2022.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EPP

A COPEL, torna público a licitação na Modalidade PE Nº 016/2022. Tipo: Menor Preço global.
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de inspeção, manutenção e recarga
de extintores, conforme termo de referência e planilha no edital. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Administração. Período Contratual: 60 dias. Sessão da disputa: 13/10/2022 às
08:45min. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br ID
965350 e www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Informações: (71) 3288-8790. Manoela
Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de Freitas, 29 de setembro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022/SMS – BB 958130

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 025/2022/SMS. Objeto:
Registro de Preço para aquisição de ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL para atender as
demandas dos serviços de saúde do Município de Lauro de Freitas - BA. Abertura de
Proposta: 14/10/2022, às 08h15, Disputa: 14/10/2022, às 09h (Horário de Brasília). O Edital
encontra-se disponível nos endereços eletrônicos http://www.licitacoes-e.com.br. ou
http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais.
Lauro
de
Freitas, 29/09/2022, Denise de Sousa Alves – Pregoeira/SESA.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PE 013-2022-SMS

O Secretário de Saúde do Município de Lauro de Freitas, HOMOLOGA o PE nº 013/2022/SMS,
cujo Objeto é Registro de Preço para aquisição de equipamentos de informática e materiais para
cabeamento de REDE LÓGICA estruturada interna das Unidades de Saúde da Família - USF do
Município de Lauro de Freitas. A empresa H MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Lote 01 Valor Global R$ 859.885,99, Lote 02 – Fracassado, Lote 03 – Fracassado - DATA DA
HOMOLOGAÇÃO 29/09/2022. Augusto César Pereira do Nascimento – (Secretário de Saúde).
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Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região Metro
Recôncavo Norte – MRN- CNPJ: 30.390.856/0001-81

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022/MRN.
PROCESSO Nº 047/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ
(MF) sob o Nº 30.390.856/0001-81, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas. Edf. Mais
Empresarial, Sala 1410, Buraquinho, Lauro de Freitas/ Bahia, representada pela Presidente – Srª Moema
Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos da Portaria nº
001/2021, publicada no D.O.M em 04/01/2021, e a empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI,
com sede na Rua Garrincha do Mato Grosso, 440 – Setor 2 – JD. Vale das Peróbas, Cidade
ARAPONGA/PR, CEP: 86709-742, e-mail: fortesinal@fortesinal.com.br, telefone (43) 3252-7897, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 26.729.755/0001-15,
representada neste ato pelo Sr. Leonardo da Silva Costa, nacionalidade Brasileiro, portador da carteira
de identidade nº 13.384.528-3 SSP/PR, CPF n° 056.413.329-92, observadas, ainda, as demais normas
legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da
empresa relacionada no Lote 02 ,de acordo com a Classificação por ela alcançada, por item,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos e Artigos de
uso Médicos (Mascaras Cirúrgicas e de Proteção), para atender as necessidades da Policlínica
Regional de Saúde de Simões Filho-BA, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital.
Requisitado pelo Consórcio MRN, especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº
029/2022/MRN, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Consórcio Públíco Interfederativo de
Saúde da Região Norte Recôncavo Norte, que exercerá suas atribuições.
4 DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Atam, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação
obtida no Certame licitatório
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EMPRESA REGISTRADA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.729.755/0001-15
ENDEREÇO: Rua Garrincha do Mato Grosso, 440 – Setor 2 – JD. Vale das Peróbas, Cidade ARAPONGA/PR, CEP:
86709-742, e-mail: fortesinal@fortesinal.com.br, telefone (43) 3252-7897
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 02
ITEM

01

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

Mascara
de
proteção SUPERSAFETY
respiratória para agentes
biológicos n95 bico de pato
antialergico ajustavel não
desfiante,
eficiência
de
infiltração bacteriana (e.f.b)
mínimo de 95%.

UF

QTDE

UND

1800

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
0,78

VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Hum mil quatrocentos e quatro reais)

1.404,00

1.404,00

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério do Consórcio, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônica No
029/2022/MRN – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. O Consórcio não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste
Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Consórcio, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta ao Consórcio, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
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6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Referência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Corona vírus;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71). 3394-1437
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a
quantidade dos volumes entregues e seguirá demais determinações dadas pelo Gestor do Contrato;
i) Nos casos de substituição dos produtos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
i.1)A entrega será parcelada, mediante Solicitação de Fornecimento (SF);
j) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do medicamento entregue.
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos produtos, acompanhado da
respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a nota de Empenho, a qual será conferida e
atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no Art. 5° da
Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela contratada.
7.2. A Policlínica não receberá os impressos fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo IV
(Planilha Discriminativa), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 16;
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária;
7.4. Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação
obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-line feita pela Controladoria
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Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade exigida na
fase de habilitação do Certame licitatório, conforme itens 9.1 e 9.2 deste Edital;
7.5. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei Nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas
optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do
Anexo IV da IN SRF Nº 480 de 15 de dezembro de 2004.
7.6. O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente
por ela indicada.
7.7. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde
que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais,
principalmente no que se refere às retenções tributárias.
7.8. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação,
iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura
corrigida.
7.9. Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal.
7.10. A nota fiscal devera ser entregue juntamente com as certidões fiscais (FEDERAL, FGTS,
MUNICIPAL, ESTADUAL e TRABALHISTA).
8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da Ata, o preço, e as
especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
8.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas.
8.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins
de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
8.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com aqueles registrados na Ata.
8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
8.6. Consultar o detentor da Ata registrada (observada à ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecer o material a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata.
8.7. Exercer a fiscalização dos materiais recebidos, por servidor designados para acompanhamento deste
contrato, pertencentes à SESA/CAF, mediante a Solicitação de Fornecimento e nota fiscal, a verificação
do mesmo, conforme orientação do Gestor do Contrato.
8.8. Efetuar o pagamento dos medicamentos entregues nas condições estabelecidas na Ata de Registro
de Preço;
8.9. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao Licitante vencedor.
8.10. Comunicar à Licitante vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas
obrigações.
8.11. Notificar formalmente e aplicar as penalidades cabíveis caso seja necessário, quaisquer
irregularidades encontradas na entrega dos itens.
8.12. Acompanhar todo o processo de recebimento, conforme orientações do Gestor do Contrato.
8.13. Intervir junto a contratada, quando se fizer necessário, advertência, suspensão ou substituição do
funcionário da Contratada que não cumprir as normas da Contratante.
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8.14. Manter parceria continua com a Contratada considerando as cláusulas do Termo de Referência,
com finalidade de garantir um serviço técnico de qualidade obedecendo, Contratada e Contratante, as
normas vigentes.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
a) A CONTRATADA obriga-se a fornecer o produto com qualidade, obedecendo rigorosamente às
especificações discriminadas no Termo de Referência;
b) Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às
reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;
c) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;
d) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais durante a
execução do contrato;
e) Não subcontratar o objeto previstos neste instrumento no seu todo, podendo, mediante prévia
autorização do CONTRATANTE, fazê-lo com relação à parte dele cabendo-lhe neste caso, toda a
responsabilidade acerca dos possíveis danos causados em razão da subcontratação;
f) Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da
Contratante;
g) Entregar o produto íntegro, obedecendo ao prazo de fabricação e validade, sem amassados, ferrugens
e outras alterações que comprometam a qualidade do produto;
9.2. Atender plenamente o compromisso assumido com o Consórcio.
a) A empresa CONTRATADA deverá obedecer às normas regulamentadoras de segurança do trabalho
dadas pela portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 MTE e demais legislação especifica que vieram a ser
adotadas.
b) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Consórcio e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no Contrato;
c) Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas no edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato.
d) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações, e quaisquer
outras que forem devidas ao(s) seu(s) empregado(s), no desempenho dos serviços referentes à
instalação do objeto, ficando, ainda, o Consórcio isento de qualquer vínculo empregatício,
responsabilidade solidária ou subsidiária;
e) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os itens do objeto em que se verificarem vícios,
defeitos, avarias pelo transporte ou incorreções resultantes da fabricação, de seus lacres, embalagens,
transporte ou que estejam em desacordo com o estabelecido nesse termo, ficando, o Comcórcio, isento
de qualquer responsabilidade sobre o custeio dessa correção.
f) Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transporte e entregas necessárias
ao fornecimento do objeto.
g) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o objeto contratado.
h) Assegurar a Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os materiais que não estejam de
acordo com as condições estabelecidas nesse termo, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de
fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do contrato.
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i) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 13, 18 e 26
do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990).
9.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir,
reparar, corrigir, remover às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com
especificações diferentes deste termo de referência.
9.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
9.4.1 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.
9.5. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de 14 anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.
10. DAS PENALIDADES
10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações referidas no Capítulo
IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida;
b) No prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
h) Cometer fraude fiscal.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, o Consórcio, poderá garantir a defesa prévia,
aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando
por base o valor global do respectivo item;
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso;
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por
período não superior a dois (2) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.
10.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá
ensejar a rescisão do contrato.
10.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida
no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas
judicialmente.
10.5. Compete a Prefeita Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2, alíneas
“b”, “c”, “d”, “e” e “f”, ao Secretário de Saúde, a penalidade de advertência, prevista no item 10.2, alínea
“a”, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
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10.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou
o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.
10.7. As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com
as demais penalidades previstas neste Termo de Referência.
11. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. Os eventuais contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.1.1. Os eventuais contratos decorrentes da ata de registro de preços terão prazo de vigência inicial de
12 (doze) meses, nos termos da legislação pertinente.
11.2. O gerenciador da Ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata;
11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, por intermédio
do órgão gerenciador do Registro de Preços;
11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o
órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior;
11.3.1. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso
assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de
negociação;
11.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
b) Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação.
11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços.
12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
12.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado
quando:
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata;
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no
mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado pela Administração.
12.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou
força maior, devidamente comprovados.
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13. DA PUBLICIDADE
13.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da Ata e a (s) especificação(ões) resumida (s)
do objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no
Diário Oficial, em conformidade com o disposto no Art. 6º, inciso I do Decreto Nº 2.413/2006.
14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. A despesa decorrente da execução deste Contrato será no presente exercício com recursos
orçamentários das contratantes assim classificados:

Unidade Gestora
0101

Programa/Ação
10.302.001.2003

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

33.90.30.00

21

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

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

__________________________________________
EMPRESA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI
Representada pelo Sr. LEONARDO DA SILVA COSTA
CPF nº 056.413.329-92
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022/MRN.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2022/MRN.
PROCESSO Nº 056/2022
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO METRO RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ
(MF) sob o Nº 30.390.856/0001-81, com sede na Rua João Chagas Ortins de Freitas. Edf. Mais
Empresarial, Sala 1410, Buraquinho, Lauro de Freitas/ Bahia, representada pela Presidente – Srª
Moema Isabel Passos Gramacho, no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos da Portaria nº
001/2021, publicada no D.O.M em 04/01/2021, e a empresa BLI COMERCIO EIRELI, com sede na Av.
Brigadeiro Mario Epinghaus, 52, Sala 302, CEP: 42.703-640, Centro, Lauro de Freitas - Bahia, e-mail:
blicmercio01@gmail.com, telefone (71) 3026-3544, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda sob o n° 40.537.739/0001-51, representada neste ato pela Sra. Luciana Lima de
Jesus, nacionalidade Brasileira, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 07022959262,
Departamento Estadual de Transito - /BA, CPF n° 298.222.028-81, observadas, ainda, as demais normas
legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das Propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2022/MRN, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da
empresa relacionada nos Lotes 02 e 03, de acordo com a Classificação por ela alcançada, por item,
observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de Preço para fornecimento de Equipamentos e Materiais
para limpeza e higienização, para atender as necessidades da Policlínica Regional de Saúde de
Simões Filho-BA, conforme Termo de Referência e Planilha neste Edital. Requisitado pelo Consórcio
MRN, especificados no Anexo IV do Edital de Pregão Eletrônico Nº 033/2022/MRN, que passa fazer
parte, para todos os efeitos, desta Ata.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1.O Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de até 12 (doze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será o Consórcio Públíco Interfederativo de
Saúde da Região Norte Recôncavo Norte, que exercerá suas atribuições.
4 DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do fornecimento registrados na
presente Atam, encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação
obtida no Certame licitatório
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EMPRESA REGISTRADA: BLI COMERCIO EIREL
CNPJ: 40.537.739/0001-51
ENDEREÇO: Av. Brigadeiro Mario Epinghaus, 52, Sala 302, CEP: 42.703-640, Centro, Lauro de Freitas - Bahia, e-mail:
blicmercio01@gmail.com, telefone (71) 3026-3544
OBJETO

VALOR REGISTRADO

LOTE 02
ITEM

MARCA

ESPECIFICAÇÃO
Detergente

líquido

superconcentrado,
geral,

sem

UND

200

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
19,30

com

biodegradável,

lavagem

louças,

QTDE

limpador

perfume,

tensoativo
para

neutro, MEYORS

UF

para

manual

de

remoção

de

gorduras e óleos. Diluição
para imersão de louças e
utensílios: de 1 a 2 litros em
100 litros de água. Diluição
para aplicação em louças e
utensílios: de 5 litros em 100
litros de água p/ limpeza leve
e de 10 litros em 100 litros de
água
01

p/

limpeza

Princípio

pesada.
ativo:

dodecilbenzeno

sulfato

de

sódio. Com PH (solução 1%)
de 6,5 a 7,5. Acondicionado
em galão de no máximo 5
litros e em caixas de papelão
que suporte empilhamento.
Com Registro M.S, ficha de
segurança e ficha técnica. A
empresa deverá fornecer, em
regime
dosador

de
e

comodato
cesto

o

para

bombona de 5 litros com
trava, necessário para uso
adequado

do

produto.

O

vencedor deverá providenciar
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a instalação do dosador e
cesto

antes

da

primeira

entrega do produto. Deverá
prestar assistência técnica e
manutenção do equipamento
em no máximo 48 horas.
(apresentar amostra 5 Lt).
Hipoclorito de Sódio com 1% MEYORS
de

cloro

ativo,

hospitalar,

para

com

UND

600

9,57

uso
ação

bactericida , baixa toxidade,
amplo
02

espectro.

Acondicionado em frasco com

5.742,00

capacidade para 5.000 ml,
contendo

identificação,

validade, registro Ministério
da

Saúde

e

obedecer

a

legislação vigente atual.
Sabonete

cremoso

liquido MEYORS

UND

600

11,92

para higienização das mãos
acondicionado

em

bolsa

plástica rígida (refil), lacrada,
de 700 a 1.000 ml, compatível
com dispensador que libere
aproximadamente 1 ml por
acionamentos utilizados em
sistema
03

fechado,

hipoalergênico, com adição
de

emolientes para

7.152,00

evitar

ressecamento e proporcionar
hidratação da pele com leve
fragrância

de

ensaboamento,
quantidade

fácil
com

mínima

de

antisséptico com o objetivo de
conservar o produto, e com
PH neutro.

04

ALCOOL, etilico em gel, a MEYORS
70%, em refil, para assepsia
das maos. Embalagem com
no minimo 800 ml, fragancia
agradavel, O produto devera

UND

400

11,70
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estar
acondicionado
em
embalagem com as seguintes
informacoes,
impressas
exclusivamente
pelo
fabricante: nome/CNPJ do
fabricante, nome do produto,
data de fabricacao e validade,
numero do lote, composicao,
peso, endereco e telefone de
contato,
registro
do
responsavel tecnico, modo de
usar e precaucoes no uso do
produto,
as
informacoes
contidas na rotulagem devem
ser indeleveis, visiveis a olho
nu e em cor contrastante com
a cor da embalagem. normas
vigentes e registros nos
orgaos competentes. Na data
da entrega, o prazo de
validade indicado para o
produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia,
a
data
de
fabricacao
informada. Atender a (s)
resolucao (oes) e portaria (s)
vigente
(s)
ANVISA
e
INMETRO.
VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Vinte e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais)

21.434,00

LOTE 03
ITEM

MARCA

ESPECIFICAÇÃO
Desinfetante

de

rendimento

a

peróxido

alto MEYORS

base

QTDE

UND

300

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
230,54

de

de

hidrogênio

e

tensoativos

estabilizado

UF

biodegradáveis, desenvolvido
para as áreas de assistência
à saúde, tais como: clínicas
médicas
01

e

odontológicas,

consultórios, ambulatórios e
hospitais. Possui excelente
propriedade oxidante capaz
de eliminar microrganismos
patogênicos causadores de
enfermidades

e

odores

indesejáveis, através da ação
das bolhas efervescentes de
oxigênio

ativo

(O2).
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Apresenta

eficiência

comprovada

contra

multirresistentes
pneumaniae

as

Klebsiella
(KPC),

Acinetobacter baumani e as
bactérias

Staphylococus

Aureus,

Salmonella

Choleraesuis,

Escherichia

Coli

e

Pseudomonas

Aeruginosa, conforme RDC
n°14/07 da Agência Nacional
de

Vigilância

Sanitária

(ANVISA/MS). GALÃO 5 L.

02

DESINFETANTE DE USO MEYORS
GERAL.
Desinfetante
concentrado com altíssima
diluição.
Desinfetante
desenvolvido exclusivamente
para a utilização hospitalar
em
estabelecimentos
relacionados
com
o
atendimento
à
saúde.
Destinado a desinfecção de
pisos, paredes, mobiliários e
superfícies fixas em geral.
Desinfetante a base de
quaternário de amônio de
baixa
toxicidade.
Extremamente eficaz, na
redução do número de
microrganismos,
sendo
classificado
como
um
desinfetante seguro, não só
por
possuir
baixíssima
toxicidade, mas, também pelo
seu efeito microbicida rápido
e de fácil manipulação e
aplicação. Age por destruição
das
proteínas
do
microrganismo, provocando
sua morte. Possui amplo
espectro de ação contra
bactérias gram-positivas e
negativas,
na
forma
vegetativa e leveduras. É
ativo também contra algas.
Devido à qualidade como
detergente catiônico, alia à
ação
antimicrobiana,
excelente
atividade
desodorizante e de limpeza.
DILUIÇÃO 1:200. Galão de 5
litros.
DIVERSAS
FRAGRÂNCIAS.

UND

500

54,58
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03

04

Desinfetante Hospitalar
- MEYORS
Limpador e desinfetante à
base de quaternário de
amônio. Eficácia contra as
seguintes
bactérias:
Salmonella
choleraesuis,
Staphylococcus aureus e
Pseudomonas
aeruginosa.
Dstinado à desinfecção e
limpeza de superfícies fixas e
artigos não-críticos, como
pisos, paredes e superfícies
duras e não porosas como
azulejos, cerâmicas, metais,
porcelanatos,
etc,
em
hospital, enfermarias, clínicas,
consultórios
médicos
e
dentários. Rendimento total
da bombona de 5 litros: 100
litros
Principio
Ativo:
quaternário de amônio de 4ª
Geração teor de ativos:
Minimo de 848 ppm (produto
diluído)
Detergente automotivo para MEYORS

UND

300

110,00

33.000,00

UND

30

34,02

lavagem de carro galão de 5

1.020,60

litros
NEUTRALIZADOR de odores, MEYORS
especialmente
para

UND

500

49,82

desenvolvido

aromatizar

ambientes

como escritórios, quartos de
hotéis,

motéis

e

etc.

Perfumando o ambiente com
05

ação prolongada. Diluir 1:4.
Cloreto

de

amônio,

didecil

24.910,00

dimetil

tensoativo

não

iônico, solvente, conservante
essência e veículo. Versões:
lavanda, ação prolongada e
tradicional. Galão de 5 litros.
DESODORIZADOR,

de

ar, BOM AR

UND

400

13,01

para ambiente, em forma de
aerosol, fragrancia agradavel,
nao
06

contendo

CFC

Clorofluorcarbonato,

-

dupla

acao. Embalagem minima de
360

ml

informacoes

As

seguintes

deverao

ser
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impressas

pelo

fabricante,

diretamente na embalagem
em

que

o

produto

esta

acondicionado:

nome/CNPJ

do

marca

fabricante,

produto,

do

endereco,

quantidade, composicao, data
de

fabricacao

ou

lote,

prazo/data de validade, bem
como sobre os riscos que
apresentam

a

saude

e

seguranca dos consumidores,
normas vigentes e registros
nos orgaos competentes. Na
data da entrega, o prazo de
validade

indicado

para

o

produto, nao devera ter sido
ultrapassado na sua metade,
tomando-se como referencia,
a data de fabricacao ou lote
impresso na embalagem.
VALOR TOTAL DO LOTE R$
(Cento e sessenta mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)
VALOR TOTAL DOS LOTES R$
(Cento e oitenta e dois mil vinte reais e sessenta centavos)

160.586,60
182.020,60

5. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A critério do Consórcio, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s)
preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para retirar a
Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata;
5.2. A partir da emissão da nota de empenho o detentor da Ata passa a ser considerado como
CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações
constantes no Anexo IV, Planilha Estimativa, do Edital de Licitação Pregão Eletrônica No
033/2022/MRN – COPEL;
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas no
Anexo IV, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com suas
necessidades;
5.4. O Consórcio não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste
Certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a
aquisição pretendida, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
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5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando o Consórcio, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da Ata em baixar o preço registrado,
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação;
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
não tenha participado do Certame licitatório, mediante prévia consulta ao Consórcio, observadas, ainda,
as demais regras impostas no Art. 8º do Decreto Nº 2.413/2006;
5.7. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis, nos termos da legislação vigente.
6. DOS PRAZOS/ CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
a) O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura.
b) O fornecedor terá o prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, para entregar os produtos, contados a
partir da data da solicitação de fornecimento e empenho, qual se dará por e-mail.
b.1) O prazo máximo para substituição dos produtos que não atenderem as especificações do Termo de
Referência, será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento, pelo contratado, da
comunicação oficial do ocorrido emitida pelo gestor do contrato. De acordo com esse prazo e não
havendo a devida substituição das mercadorias, poderão ser aplicadas as penalidades legais cabíveis.
c) A entrega deverá ser realizada de acordo com a solicitação do Consórcio, podendo ser entregue
mesmo em dias não úteis (sábado, domingo e feriado), e em horários excepcionais, considerando a
situação de gravidade da pandemia de Corona vírus;
d) O dia e o horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o CAF
(Central de Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, com antecedência mínima de 24 horas, pelo
telefone (71). 3394-1437
e) Os produtos deverão ser entregues no horário compreendido entre às 08 e às 14h na Policlínica,
situada em Simões Filho/Ba, situada na Av. A, s/nº Área Industrial – Simões Filho, CEP 43700-000, ponto
de referência ao lado da Inovus Logistica, lado oposto da Avon.
f) Fiscalização: O Servidor Fernando Failla, Matrícula n° 008, será responsável pelo gerenciamento e
fiscalização da entrega dos insumos ou na sua ausência um outro Servidor por ela indicado devidamente
documentado.
g) Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado referente as embalagens, em temperatura
adequada, conforme recomendação do fabricante, sem amasso e/ou fissuras;
h) Quanto a entrega dos produtos pelo fornecedor, será juntamente com a nota fiscal e o CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico) da Policlínica, fará o seu recebimento, ocasião em que verificará a
quantidade dos volumes entregues e seguirá demais determinações dadas pelo Gestor do Contrato;
i) Nos casos de substituição dos produtos, será reiniciado os prazos e os procedimentos estabelecidos
neste termo.
i.1)A entrega será parcelada, mediante Solicitação de Fornecimento (SF);
j) O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à existência de
vícios ocultos e/ou quanto à qualidade do medicamento entregue.
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
contratada,

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

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

Unidade Gestora
0101

Programa/Ação
10.302.001.2003

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

33.90.30.00

21

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram a presente Ata o Processo Administrativo Nº 056/2022, o Edital do Pregão Eletrônico Nº
033/2022/MRN e as propostas, com preços e especificações;
15.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro do Municipio Do Consórcio, Capital do
Estado da Bahia.
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado
em 03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes abaixo.
Lauro de Freitas, 19 de setembro de 2022.
_________________________________
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

______________________________
MARIA ELISA SOARES DALTRO
DIRETORIA EXECUTIVA

____________________________________________
EMPRESA: BLI COMÉRCIO EIRELI
Representada pela Sra. LUCIANA LIMA DE JESUS
CPF nº 298.222.028-81
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AVISO DE ADIAMENTO
A COPEL do Consórcio Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte – MRN,
torna público aos interessados no Pregão Eletrônico nº 037/2022, Processo Administrativo

nº 060/2022, que tem como objeto: Registro de Preços para aquisição de
Equipamentos e Artigos de uso Médicos, para atender a Policlínica Regional de Saúde
de Simões Filho, publicado no Diário Oficial do Município em 20/09/2022, com
abertura para o dia 03/10/22 às 09h:00m, que por motivo de Adequação do Edital, o
mesmo está sendo adiado para data oportuna. A nova data de abertura será publicada
no Diário Oficial do Município. Lauro de Freitas-BA, 29 de setembro de 2022. Antônio
Bomfim Reis da Silva – Pregoeiro.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022 -BB 965357

A COPEL do Consórcio Público Interfederativo de Saúde - MRN torna público aos interessados,
o PE nº 040/2022, Processo Administrativo nº 064/2022. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Coleta de Lixo, gerados pela Policlínica Regional de
Saúde de Simões Filho - BA. Abertura de Proposta: 17/10/2022, às 09h:00min, Data da
Disputa: 17/10/2022, às 09h:30min (Horário de Brasília). O Edital encontra-se disponível no
endereço eletrónico http://www.licitações-e.ba.gov.br Antonio Bomfim Reis da Silva –
Pregoeiro. Lauro de Freitas, 29 de setembro de 2022.
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Resoluções

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Saúde
RESOLUÇÃO CMS Nº 005, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
Posse de Conselheira Municipal de Saúde de
Lauro de Freitas, na forma que indica e dá
outras providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAURO DE FREITAS, no uso de
suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto Municipal
4.047 de 30 de janeiro de 2017;
Considerando que os órgãos, entidades e movimentos sociais que compõem o CMS
são eleitos em Assembleia da Conferência Municipal de Saúde ou pelo Plenário em reunião
ordinária do Conselho Municipal de Saúde, conforme estabelecido pelo art.7 do Decreto
Municipal 4.047 de 30 de janeiro de 2017;
Considerando que a entidade e movimento social que compõe o CMS, bem como
o(a) Prefeito(a), possuem autonomia na indicação de seu(s) representante(s), podendo a
qualquer momento, durante o mandato, substituí-lo(s), conforme estabelecido pelo parágrafo
2 do art.8 do Decreto Municipal 4.047 de 30 de janeiro de 2017;
Considerando que a Associação de Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com
Deficiência e Mobilidade reduzida – Criando Asas, entidade que compõe o CMS, indicou
para sua representação como membro Titular a Sra. Adriana Silva Santana, em substituição a
Sra. Leda Margarida N. Seara e como Suplente a Sra. Juçara Miranda Pereira de Jesus, em
substituição a Sra. Iraci das Dores Gomes.
Considerando as deliberações do Plenário do CMS na reunião de 14 de Setembro de
2022 que aprovou o pleito da entidade supracitada e empossou as Conselheiras municipais de
saúde indicadas pela mesma;
RESOLVE:
Art. 1o Empossar como Titular a Sra. Adriana Silva Santana e como Suplente a Sra.
Juçara Miranda Pereira de Jesus, na representação de Associações de Portadores de
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Deficiências, no Conselho Municipal de Saúde com efeito a partir do dia 14 de setembro de
2022, Plenária Ordinária do CMS em que tomaram posse.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus
efeitos às datas das plenárias ordinárias de posse dos conselheiros, conforme caput dos artigos
1 a 3 dessa resolução.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Lauro de Freitas, 14 de setembro de 2022.

ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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