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Condeúba

Atos Administrativos

AUTORIZAÇÃO

A Vigilância sanitária Municipal de Condeúba, através da Secretaria de Saúde, no uso de
suas atribuições e atendendo ao dispositivo do Art.124 da Portaria nº 06 de
29/05/1999SVS/MS, que aprova a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS n° 344 de
12/05/1998, faz publicar a aprovação do cadastro do estabelecimento abaixo denominado,
autorizando este comercializar medicamentos de uso sistêmico RETINÓIDE – LISTA C2 da
referida portaria:

DADOS DO ESTABELECIMENTO;
Razão Social: Farmacia Cardoso e Martins LTDA
Nome Fantasia: Pharma Vida
CNPJ: 07.738.229/0001-77
Endereço: Praça Antônio Terêncio,88 – Centro
Alvará Sanitário: Nº: 023/2022 – Validade: 13/07/2023

Quantidade estimada de vendas de medicamentos por mês:





1 – ACITRETINA – 10mg 02cx
ACITRETINA – 25mg 02cx
NEOTIGASON – 10mg 02cx
NEOTIGASON – 25mg 02cx






2 – ADAPALENO – 1mg/g creme dermatológico 30g 01bg
ADAPALENO – 1mg/g gel dermatológico 30g 01bg
DIFFERIN 0,1% - creme dermatológico 10g/30g 01bg
DIFFERIN 0,3% - gel dermatológico 10g/30g 01bg




3 - BEXAROTENO – 75mg 01cx
TARGRETIN – 75mg 01cx






4 – ISOTRETINOINA – 10mg 05cx
ISOTRETINOINA – 20mg 05cx
ROACUTAN – 10mg 05cx
ROACUTAN – 20mg 05cx



5 – TRETINOÍNA – 1mg/g gel dermatológico 20g 01bg

O Cadastro acima citado só perderá validade quando houver mudanças de
quantidade em estoque, ou mudança de endereço e/ou razão social.
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Condeúba

Decretos

D E C R E T O Nº 054 de 29 de setembro de 2022.

“Estabelece ponto facultativo nos órgãos e
entidades
da
Administração
Direta,
Autarquia e Fundacional do Poder Executivo
Municipal”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais
legislação aplicável,

DECRETA:
Art.1º- Fica decretado ponto facultativo o dia 03 de outubro do ano em curso, em
todas as Repartições Públicas Municipais, excluindo-se do ponto facultativo de que
trata este artigo os serviços públicos essenciais tais como saúde pública,
abastecimento d’água, limpeza, vigilância e demais correlatos à essencialidade da
administração pública.
Art.2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba, 29 de setembro de 2022.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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Licitações

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022
ID n° 959025
A Pregoeira torna público aos interessados a SUSPENSÃO SINE DIE de licitação;
Modalidade Pregão Eletrônico nº 22/22-PA 145/22, tipo menor preço por lote. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de confecção, impressão e fornecimento de materiais gráficos
diversos. Motivo: necessidade de retificação do Termo de Referência motivada por
pedido de esclarecimentos apresentado pela Pontograf. Nova data de realização do
certame será divulgada na imprensa oficial, na forma legal. Informações: Setor de
Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, e-mail:
licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial).
Condeúba, BA – 30.9.22.
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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Condeúba

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

Condeúba – BA, 30 de setembro de 2022.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO I

Pregão Eletrônico nº 022 /2022
Processo Administrativo nº 145/2022
Assunto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de confecção, impressão e fornecimento
de materiais gráficos diversos.

Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa Pontograf, em 29/09/2022,
através de e-mail enviado a "licitacaocondeuba@gmail.com".
Inicialmente, destaco que, conforme consta do item 25.5 do Edital: "Os pedidos de
esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail:
licitacaocondeuba@gmail.com"
A realização da abertura das propostas de preços está marcada para o dia 11 de
outubro de 2022. Portanto, tempestivo o pedido de esclarecimento.
Solicita a empresa, esclarecimentos sobre o seguinte, seguido da resposta:

Questionamento 01:
- No Edital –Anexo I Termo de Referência – Lote 1 e 2, muitos produtos não constam
especificações técnicas, quero saber se vão disponibilizar dentro do Licitações-e, para
que possamos orçar corretamente.
R = As especificações técnicas constantes nos itens integrantes dos Lotes 1 e 2 serão
revistas pelo setor técnico para melhores informações e elaboração das propostas
pelos licitantes.
Questionamento 02:
- Outra dúvida, é quanto ao prazo de entrega, se realmente será o que está no Edital,
se falarmos em fornecedores nível Brasil, este prazo é impraticável.
R = Conforme disposto no item 5.1 do TR do Edital, o prazo de entrega dos produtos é
de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da autorização de compra, em
remessa parcelada, conforme informações constantes na autorização de compra.
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Ab initio, é de bom alvitre ressaltar que não existe disposição legal que imponha prazo
mínimo para entrega de material, sendo que a estipulação do prazo para entrega de
material é uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua
necessidade, levando em consideração a prática do mercado, visando sempre o
interesse público.
No caso em comento, considerando e observado os prazos praticados no mercado,
parece razoável que o Município realmente amplie o prazo de entrega dos produtos.
Com efeito, a Lei nº 8.666/93 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências, estabelece no art. 3º que:
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos.

Nesta senda, cumpre ressaltar que o Edital ao estabelecer o prazo de entrega em até
05 dias úteis, não ofende veemente o disposto na Constituição Federal, uma vez que, a
Administração Pública busca selecionar a proposta mais vantajosa, atendendo assim o
interesse público.
Desse modo, não é o intuito do Município alijar licitantes, muito pelo contrário, todos os
procedimentos visam garantir os princípios basilares da licitação pública, tais como a
isonomia, competitividade, legalidade e eficiência, sendo que o prazo estipulado no
Edital em nenhum momento visou limitar a participação de licitantes, nem ferir os
princípios norteadores do sistema jurídico vigente, mas buscando atender o interesse
primário, que alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o
particular.
Entretanto, a Administração concorda em ampliar o prazo de entrega do material de 05
dias úteis para 15 dias úteis, possibilitando assim às empresas interessadas em
participar do presente certame, de adequarem à sua logística ao atendimento do
interesse público.

Salientamos que, a previsão de republicação do edital, com abertura de novo prazo,
deve ser utilizada quando, a alteração (Edital) afetar a formulação das propostas.
Entendendo como “proposta” o conjunto formado pela documentação de habilitação, a
propostas técnica (quanto houver) e a proposta comercial.
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Tendo em vista que as especificações técnicas que serão incorporadas ao Termo de
Referência implicam em alterações que afetam a formulação das propostas, o certame
deverá ser marcado para uma nova data.
Nos termos do item 25.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 022/2022, “As respostas aos
pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.”

Atenciosamente,

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Pregoeira
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