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Diário Oficial 

Nº 1585 - ANO VII QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2017 
Prefeitura de Extremoz 

www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

PORTARIA Nº 417/2017 - GP 
 
 O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, especialmente a Lei Orgânica do Municipal e; 
 
CONSIDERANDO o memorando Nº 394/2017 da Secretaria Municipal de Educação; 
 
CONSIDERANDO o processo administrativo Nº 66/2017 de renúncia de solicitação de nomeação; 
 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico Nº 131/2017 emitido pela Procuradoria Geral do Município que opinou 
pelo deferimento do pedido; 
 

RESOLVE:  
 
Art. 1º - Nomear, a servidora SOLIGIA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA, Matrícula Nº 525-1, 

como Interventora, incluindo em sua remuneração a devida gratificação do cargo. 
   
Art. 2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos 

ao dia 01 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário. 
   
  Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.  
    
  Extremoz, 19 de outubro de 2017.  

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

PORTARIA Nº 418/2017 – GP 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Exonerar, a pedido JULIANA CARLOS GUIMARÃES, Matrícula Nº 4838-1, do cargo efetivo 

de Professora, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 19 de outubro de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 
 
 
 

  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2017 
Aos 10 (dez) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 051/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN, a qual 
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da 
Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) 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, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  
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a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 
convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME  
CNPJ: 40.790.727/0001-34  
Endereço: R. Lagoa da Pedra, 953 – Pitimbu – Natal/RN. 
CONTATO: (84) 3025-8124 – 3025-8404 
Representante: Luiz Silverio Sobrinho Junior – CPF: 012.426.584-75. 

 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

02 Álcool absoluto P.A 300 Litro 5,30 

10 Agulha hipodérmica  descartável,  cânula  em  aço  

inoxidável ,  parede fina, siliconizada, estéril, 40mm x  

12,0mm 

200.000 Unidad 0,05 

13 Álcool etílico 70% 5.000 Litro 3,00 

16 Almontolia  em   plástico   rígido,   âmbar,   bico   reto,   

capacidade   de 250ml 

800 Unidad 1,49 

17 Almontolia  em   plástico   rígido,   branco,   bico   reto,   

capacidade  de 250ml 

800 Unidad 1,49 

19 Aparelho  descartável  para  tricotomia,  com  duas   

superfícies ,   duas lâminas de corte de 4cm protegidas 

na borda  dentada. 

3.000 Unidad 0,41 

26 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 3,5 240 Unidad 3,45 

28 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 5,0 240 Unidad 3,45 

29 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 5,5 240 Unidad 3,17 
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30 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 6,0 240 Unidad 3,17 

31 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 6,5 240 Unidad 3,40 

32 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 7,0 240 Unidad 3,38 

33 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 7,5 240 Unidad 3,45 

34 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 8,0 240 Unidad 3,45 

35 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 8,5 240 Unidad 3,45 

36 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 9,0 240 Unidad 3,45 

42 Cateter   nasal   para   oxigênio   tipo   óculos   

descartável siliconizado,  confeccionado  em  polivinil  

atóxico,  contendo   em   sua  extremidade  um  

dispositivo  de  silicone  dois  “dente   de   garfo”  que  

se  adapta  nas  narinas  com   fixação   sobre   as   

orelhas como óculos.  Tamanho: ADULTO. 

1.500 Unidad 0,64 

43 Cateter   nasal   para   oxigênio   tipo   óculos   

descartável siliconizado,  confeccionado  em  polivinil  

atóxico,  contendo   em   sua  extremidade  um  

dispositivo  de  silicone  dois  “dente   de   garfo”  que  

se  adapta  nas  narinas  com   fixação   sobre   as   

orelhas como óculos.  Tamanho: PEDIATRICO. 

1.000 Unidad 0,64 

45 Cloredixina degermante 2% 1.200 Litro 7,38 

47 Colar cervical, constituído de espuma, revestido em 

malha de  algodão, dotado de fecho em velcro, 

descartável,  não  estéril, embalado individualmente.  

Tamanho G 

1.500 Unidad 7,40 

48 Colar cervical, constituído de espuma, revestido em 

malha de  algodão, dotado de fecho em velcro, 

descartável,  não  estéril, embalado individualmente.  

Tamanho M 

1.000 Unidad 6,90 

53 Coletor para  descartar  material  perfuro  cortante 

, confeccionado em material resistente,  com  garantia  

total  de  proteção  contra  perfuração  e  vazamento   

de   fluidos  contaminados,  com  alças  de   

sustentação   reforçadas .   Capacidade de 07 litros. 

5.000 Unidad 2,39 

58 Compressa   de   gaze    hidrófila,    estéril,    

confeccionado    em tecido  de  algodão  purificado,  

com   estrutura   de   13   fios/cm2,  sem  falhas  ou  

fiapos,  apresentando oito   dobras ,  proporcionando    

perfeita    uniformidade    c/    fibras    uniformes , sem  

fio  cirúrgicos  soltos,  pH  neutro,  embalagem  primaria   

em papel grau  cirúrgico  e  polipropileno  com  10  

unidades,  esterilizadas, com data de validade, com 

abertura em pétala .  Tamanho 7,5 cm x 7,5 cm, pacote 

com 5  unidades. 

200.000 Envelo 0,33 

60 Detergente enzimático, contendo no mínimo 4  grupos 300 Fr 22,68 

63 Dispositivo  intravenoso,  com   agulha   de   aço   inox   

siliconizada  de  bisel   curto,   biangular   e   

trifacetada,   asas   de   plástico  flexível  com  sua  

parte  dorsal   totalmente   lisa,   tubo   vinículo   leve, 

flexível  e  transparente  atóxico  e  conector  tipo  Luer 

-look  com tampa transparente e removível estéril, 

calibre  21G 

30.000 Unidad 0,14 

65 Dispositivo  intravenoso,  com   agulha   de   aço   inox   

siliconizada  de  bisel   curto,   biangular   e   

trifacetada,   asas   de   plástico  flexível  com  sua  

parte  dorsal   totalmente   lisa,   tubo   vinículo   leve, 

flexível  e  transparente  atóxico  e  conector  tipo  Luer 

-look  com tampa transparente e removível estéril, 

calibre  25G. 

10.000 Unidad 0,14 

72 Equipo para soro, microgotas, dotado de câmara 

flexível com gotejador de 1 ml/60 gotas e filtro de ar 

lateral, tudo em vinil translúcido c/ pinça rolete,flash- 

Ball e injetor lateral,  estéril. 

3.000 Unidad 1,24 
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77 Esparadrapo em tecido de  algodão  impermeabilizado  

c /  adesividade  firme  e  segura,  carretel  c/   capa   

plástica   de proteção. Tamanho 10m x 4,5cm. 

5.000 Rolo 3,55 

81 Espéculo ginecológico, não estéril, atóxico,

 apirogênico, embalado individualmente.  

Tamanho M. 

3.500 Unidad 0,55 

87 Filme p/ Raio-X 35cm x 35cm c/ 100 50 Caixa 284,17 

90 Fio   cirúrgico   cat-   gut   cromado,   estéril,   não   

absorvível, diâmetro  2-0  medindo  45cm   de   

comprimento,   c/   agulha   de   3/8  de   círculo,   cortante,   

medindo   3cm,   em   envelope  individual. (caixa c/ 24 

unidades) 

30 Caixa 68,80 

106 Fita  adesiva  p/  teste  de  autoclave,  confeccionada  em  

duas   faces,  sendo  o  dorso  em  papel  crepado  tratado,  

c/  impressão   de sinalização visual que indique passagem 

pelo processo de esterilização em autoclaves  (listas  

brancas  na  diagonal),  e  na  outra face adesivo especial, 

resistente e altas  temperaturas. 

2.800 Rolo 2,55 

109 Formol 10% 150 Litro 6,50 

110 Fralda geriátrica descartável, c/ gel protetor, tamanho G 3.800 Pacote 6,50 

112 Fralda geriátrica descartável, c/ gel protetor, tamanho M 3.800 Pacote 6,50 

114 Fraldas descartável geriátricas g 10.000 Pacote 6,,50 

116 Fraldas descartável geriátricas m 10.000 Pacote 6,60 

117 Fraldas descartável geriátricas p 10.000 Pacote 6,60 

129 Kit para nebulização, confeccionado em polipropileno 

atóxico , composto   de   máscara,   copo   rosqueável   

para   capacidade     de 

7   ml,   desmontável,   contendo   nebulizador,   cotovelo   

adaptável   à mascara, em sistema de  encaixe  ao  copo,  

mangueira  transparente  em  PVC  contendo   em   uma   

das   extremidades   pino  adaptável  ao  copo  e  na   

conexão   padrão   (fêmea),  adaptável ao ponto  de  

oxigênio,  medindo  aproximadamente  1,50cml, atóxico e 

esterilizável, para uso adulto. 

1.500 Kit 4,80 

133 Lâmina de bisturi estéril  N° 15 caixa com 100 150 Caixa 15,70 

136 Lâmina de bisturi estéril  N° 24 caixa com 100 100 Caixa 15,80 

140 Lençol de papel hospitalar descartável, 70cm x 50  
metros 

1.500 Rolo 5,28 

143 Lugol 2% - corante 25 Litro 46,50 

147 Luva   cirúrgica   em    látex    anatômica,    

antiderrapante    cano longo, lubrificada com pó 

bioadsorvivel, estéril n°7,5 

20.000 Par 0,85 

150 Luva para  procedimento  não  cirúrgico  em  látex  

natural ,  ambideste, cano curto, lubrificada não estéril.  

Tam: G 

1.000 Caixa 12,80 

153 Luva para  procedimento  não  cirúrgico  em  látex  

natural ,  ambideste, cano curto, lubrificada não estéril.  

Tam: PP 

2.000 Caixa 12,80 

162 Perfurador   de    membrana    amniótica,  confeccionada    

em plástico de alta qualidade, com ponta arredondada, 

embalada individualmente em papel grau cirúrgico, 

esterilizado. 

1.000 Unidad 0,70 

165 Preservativo   masculino   lubrificado,    confeccionado    

em    látex   de  borracha  natural,  largura   nominal   

52mm,   comprimento  mínimo 160mm, liso, opaco, 

embalado individualmente. 

100.000 Unidad 0,21 

173 Seringa descartável, estéril, com dispositivo de proteção 

confeccionada  em   polipropileno   translúcido,   atóxico,   

c/ graduação externa, bico simples, central, embolo em 

formato anatômico,  ponteira  de  borracha  atóxica,  

siliconizada , perfeitamente  ajustada  à  seringa   05ml,  

com  agulha  de   25mm     x 7,0mm 

60.000 Unidad 0,16 

178 Solução fisiologia 0,9 500 ml 40.000 bolsa/fr 2,50 
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184 Sonda aspiral traqueal descartável confeccionado em  

polivinil  atóxico, siliconizada translúcido, flexível  

contendo  válvula intermitente   para   pressão   

negativa   orifício   na   extremidade distal e conector 

com tampa na extremidade próxima para intermediário, 

estéril n°10 

10.000 Unidad 0,50 

189 Sonda   nasogastrica   curta   descartável  

confeccionado   em  polivinil  atóxico,  siliconizada  com   

50cm,   flexível   atraumatico   com  orifício  laterais  na  

sua   extremidade   contendo   conector   com   tampa   

e   adaptável   ao   intermediário   universal,   estéril    n 

°12 

2.000 Unidad 0,47 

193 Sonda   nasogastrica   longa   descartável   confeccionado   

em polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 1,20cm, 

flexível atraumatico   com   orifício   laterais   na   sua   

extremidade    contendo conector com tampa e adaptável  

ao  intermediário  universal, estéril n°10 

2.000 Unidad 0,73 
 

196 Sonda   nasogastrica   longa   descartável   confeccionado   

em polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 1,20cm, 

flexível atraumatico   com   orifício   laterais   na   sua   

extremidade    contendo conector com tampa e adaptável  

ao  intermediário  universal, estéril n°16 

2.000 Unidad 0,88 

199 Sonda uretral descartável confeccionado em polivinil 

atóxico translúcido, siliconizada com 40cm, conector 

universal para e adaptação  ao intermediário com tampa, 

estéril n°06 

5.000 Unidad 0,42 

202 Sonda uretral descartável confeccionado em polivinil 

atóxico translúcido, siliconizada com 40cm, conector 

universal para e adaptação  ao intermediário com tampa, 

estéril n°12 

6.000 Unidad 0,48 

205 Sonda uretral descartável confeccionado em polivinil 

atóxico translúcido, siliconizada com 40cm, conector 

universal para e adaptação  ao intermediário com tampa, 

estéril n°20 

3.600 Unidad 0,64 

216 Soro glicosado – glicose 5% 250 ml 8.000 bolsa/fr 2,34 

220 Touca   cirúrgica   descartável,   confeccionado   em   

material   de fibras   sintética   em   falso   tecido   

c/gramatura   30g/m2’, antialérgico,  c/ventilação  

adequada  e   elástica   em   seu   perímetro. 

6.000 Unidad 0,05 

225 Solução glico-fisiológico 250ml 10.000 Bolsa 2,66 

226 Solução glico-fisiológico 500ml 10.000 Bolsa 3,22 

229 Soro glicosado - glicose 5% 100ml 4.000 Bolsa 2,19 

 

Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
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§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
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Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado: 
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona; 
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito; 
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
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_____________________________________ 
RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME  
CNPJ: 40.790.727/0001-34  
Luiz Silverio Sobrinho Junior – CPF: 012.426.584-75  
(Procurador) 
Empresa 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2017 

 
Aos 06 (Seis) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 051/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN, a qual 
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da 
Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) 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, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
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e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 
efetivamente realizada; e  

f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09  
Endereço: R. Presidente Quaresma, 1105 – Alecrim – Natal/RN. 
CONTATO: (84) 3213-6146 – 32136579 – e mail: cirufar@terra.com.br 
Representante: Vicente de Paulo Avelino Sobrinho – CPF: 105.939.694-72 – Sócio Gerente 
 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

128 Kit  obstétrico  Cat-gut  simples  2-0  3x75  cm,  1   
agulha   3/8   circular triangular cortante, 3,0 cm 
+ cat-gut 2-0 1  agulha  1/2  cilíndrica  robusta,  
4,0cm  +  cat-gut  simples  0,1   agulha   1/2  
circular cilíndrica, 5,0cm 

1.000 Kit 140,70 

Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

http://www.extremoz.rn.gov.br/


11 
ANO VII – Nº 1585 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2017 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.- 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  
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Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado: 
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona; 
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito; 
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
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Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

 
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
 
_____________________________________ 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09  
Vicente de Paulo Avelino Sobrinho – CPF: 105.939.694-72  
Sócio Gerente 
Empresa 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2017 
Aos 10 (DEZ) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente politico, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 051/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN, a qual 
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da 
Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade 
de ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) 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, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   

http://www.extremoz.rn.gov.br/


14 
ANO VII – Nº 1585 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2017 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 
presente ARP.  

 
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

EMPRESA: PHOSPODONT LTDA 
CNPJ: 04.451.626/0001-75 
ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna, 4148 – Capim Macio – Natal/RN 
EMAIL: licitacao@phospodont.com.br - FONE: 3217-5960 
REPRESENTANTE: José Benedito de Oliveira Miranda, CPF: 282.241.084-49, (procurador) 
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Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

159 Papel   crepado   para   esterilização,    
100%   celulose,   50   x      50 

com 500 folhas 

300 Caixa 114,00 

 
Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
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c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
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Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
PHOSPODONT LTDA 
CNPJ: 04.451.626/0001-75 
José Benedito de Oliveira Miranda 
CPF: 282.241.084-49, (procurador) 
Empresa 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2017 

Aos 10 (dez) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Prefeito Constitucional o Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, 
agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire 
nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata 
de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 
sob o número 051/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A 
ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da 
Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições 
seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 
Registro de Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA 
PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA 
DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), 
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório 
supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade 
de ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a 
utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, 
observadas as exigências insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o 
preço, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) 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, inclusive com solicitação de novas 
certidões ou documentos vencidos;  
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d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de 
penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização 
das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na 
presente ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e 

na presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de 
utilização de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das 
informações necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado 
local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação 

e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 

pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da 

data da assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou 

a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos 
aos materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração 
Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua 
assinatura, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no 
período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e 
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apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos 
assumidos, os quais serão analisados pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta 
Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 18.457.707/0001-97 
Endereço: Av. Presidente Bandeira, 236 – Alecrim – Natal/RN 
CONTATO: (84) 2226-0487 
DIOGO HENRIQUE LIMA DE AZEVEDO - CPF: 011.774.994-01 (Procurador). 
 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

05 Absorvente    higiênico    tipo    hospitalar,    contendo     pétalas macias  e  

ventiladas  de  algodão   macio   e   floc-   gel,   garantindo a capacidade de 

absorção; com filme plástico, garantindo impermeabilidade.  Forrado  em  tecido   –   

não   –   tecidocontendo fita  adesiva  na  parte  externa.  Embalagem  mínima  de  

20  unidades. 

1.500 Pacote 6,50 

14 Álcool etílico gel 70% 3.000 Litro 3,30 

25 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão 

graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril 4,5 

240 Unidad 3,60 

27 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão 

graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 4,0 

240 Unidad 3,83 

37 Cânula endotraqueal, descartável com toda extensão 

graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril, 

240 Unidad 3,70 

38 Cateter  intravenoso  periférico  18Gx19mm  em   poliuretano radiopaco  e  

transparente  com  dispositivo  de   proteção   ergonômico com 

encapsulamento total  da  agulha,  agulha  introdutora   eletropolida   em   

aço    inoxidável    com    bisel trifacetato, camara de refluxo transparente e 

filtro  poroso hidrofobotico. NR 32. 

5.000 Unidad 0,63 

39 Cateter  intravenoso  periférico  20Gx19mm  em   poliuretano radiopaco  e  

transparente  com  dispositivo  de   proteção   ergonômico com 

encapsulamento total  da  agulha,  agulha  introdutora   eletropolida   em   

aço    inoxidável    com    bisel trifacetato, camara de refluxo transparente e 

filtro  poroso hidrofobotico. NR 32. 

7.000 Unidad 0,60 

41 Cateter  intravenoso  periférico  24Gx19mm  em   poliuretano radiopaco  e  

transparente  com  dispositivo  de   proteção   ergonômico com 

encapsulamento total  da  agulha,  agulha  introdutora   eletropolida   em   

aço    inoxidável    com    bisel trifacetato, camara de refluxo transparente e 

filtro   poroso hidrofobotico. NR 32. 

10.000 Unidad 0,66 

44 Clamp   umbilical,   estéril,   confeccionado   em   plástico resistente,  atóxico,  

em  forma  de  pinça   dentada   internamente  com feixo de segurança, 

dimensão aproximada de  5cm 

3.000 Unidad 0,36 

46 Clorexidina aquosa 1% 1.200 Litro 4,00 

50 Coletor de urina sistema fechado, reservatório tipo  bolsa  em polietileno   

termosselado,    graduado,capacidade    de    2.000ml,  com  vávula   anti-refluxo   

e   filtro   bacteriano,   alça   de   sustentação  resistente,  tudo   de   coletor   em   

vinil   translúcido   com adaptador de dispositivo. 

3.500 Unidad 1,45 

51 Coletor de urina, feminino, infantil, não estéril, pacote com 10 unidades. 1.000 Pacote 3,60 

52 Coletor  de  urina,   masculino,   infantil,   não   estéril,   pacote   com 10 

unidades. 

1.000 Pacote 3,45 
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56 Compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, não  estéril,  pacote  c/  500  unidades 11 fios 10.000 Pacote 5,20 

67 Dispositivo  para  conexão  de  soluções  parenterais,  em   duas   vias, 

descartável, estéril. 

8.000 Unidad 0,48 

68 Eletrodos descartáveis composto de botão em aço inox e gel  condutor 

circundam por tecido não tecido, com  adesivo  hipoalergênico PA fixação. 

Tamanho  adulto 

10.000 Unidad 0,38 

73 Equipo  para  transfusão  de   sangue   e   hemoderivados   com câmara  dupla  

(filtro   e   gotejo)   de   paredes   flexíveis,   limitador  de fluxo 

3.000 Unidad 2,92 

80 Especulo ginecológico, não estéril, atóxico, apirogênico, embalado 

individualmente.   Tamanho P 

3.000 Unidad 0,51 

82 Éter sulfúrico 50% 150 Litro 16,10  

 86 Filme p/ Raio-X 30cm x 40cm c/ 100 50 Caixa 230,00 

88 Fio   cirúrgico   cat-   gut   cromado,   estéril,   não   absorvível, diâmetro  0  medindo  

45cm  de  comprimento,   c/  agulha  de   3/8   de  círculo,  cortante,  medindo  3cm,  

em  envelope   individual.   (caixa c/ 24 unidades) 

15 Caixa 68,00 

91 Fio   cirúrgico   cat-   gut   cromado,   estéril,   não   absorvível, diâmetro  3-0  

medindo  45cm   de   comprimento,   c/   agulha   de   3/8  de  círculo,  cortante,  

medindo  3,5cm,   em   envelope   individual. (caixa c/ 24 unidades) 

40 Caixa 68,00 

93 Fio   cirúrgico   cat-   gut   cromado,   estéril,   não   absorvível, diâmetro  5-0  

medindo  45cm   de   comprimento,   c/   agulha   de   3/8  de  círculo,  cortante,  

medindo  3,5cm,   em   envelope   individual. (caixa c/ 24 unidades) 

15 Caixa 69,00 

96 Fio   cirúrgico   cat-   gut   simples,   estéril,   não    absorvível, diâmetro  2-0  

medindo  45cm   de   comprimento,   c/   agulha   de   3/8  de   círculo,   cortante,   

medindo   4cm,   em   envelope  individual. (caixa c/ 24 unidades) 

35 Caixa 69,00 

98 Fio   cirúrgico   cat-   gut   simples,   estéril,   não    absorvível, diâmetro  4-0  

medindo  45cm   de   comprimento,   c/   agulha   de   3/8  de   círculo,   cortante,   

medindo   4cm,   em   envelope  individual. (caixa c/ 24 unidades) 

30 Caixa 68,00 

99 Fio   cirúrgico   cat-   gut   simples,   estéril,   não    absorvível, diâmetro  5-0  

medindo  45cm   de   comprimento,   c/   agulha   de   3/8  de   círculo,   cortante,   

medindo   4cm,   em   envelope  individual. (caixa c/ 24 unidades) 

20 Caixa 31,50 

105 Fita  adesiva  branca,  uso  hospitalar,  confeccionada  em  duas  faces, sendo o  

dorso  em  papel  crepado  tratado  e  a  outra  face  no  adesivo  acrílico,  que  não  

deve  deixar  resíduos  nas  superfícies  onde   é   aplicada.   Deve   apresentar   

excelente   adesão a ser resistente. Tamanho 19mm x  50m 

5.000 Rolo 2,15 

108 Fixador p/ Rio-X 76 litros 30 BOMB 287,00 

111 Fralda geriátrica descartável, c/ gel protetor, tamanho GG 2.000 Pacote 6,58 

113 Fralda geriátrica descartável, c/ gel protetor, tamanho P 2.000 Pacote 6,70 

126 Hastes flexíveis, com algodão nas extremidades, isento  de  impurezas, caixa com 

75 hastes. 

4.000 Caixa 0,85 

132 Lâmina de bisturi estéril  N° 11 caixa com  100 100 Caixa 15,79 

135 Lâmina de bisturi estéril  N° 23 caixa com 100 100 Caixa 15,87 

138 Lâmina  p/  microscopia  lisa,  26   x   76mm   caixa   com   50  unidades 40 Caixa 2,99 

139 Lanceta descartável, confeccionada em aço inox,  atóxica,  apirogênica, pronta para 

uso, com ponta, estéril, embalada individualmente  em  papel  grau  cirúrgico.  De  

acordo   com   a   NBR 32. Caixa com 200 unidades. 

2.000 Caixa 6,25 

142 Lodopovidona 10% solução tópica-  frasco 800 Litro 12,40 
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145 Luva   cirúrgica   em    látex    anatômica,    antiderrapante    cano longo, lubrificada 

com pó bioadsorvivel, estéril n°6,5 

16.000 Par 0,83 

148 Luva   cirúrgica   em    látex    anatômica,    antiderrapante    cano longo, lubrificada 

com pó bioadsorvivel, estéril n°8,0 

6.000 Par 0,83 

154 Máscara cirúrgica  descartável,  confeccionada  em  tecido  não  tecido, antialérgica, 

macia, contendo filtro bacteriano entre  as camadas   (três   camadas0,   formato   

anatômico   c/    pregas, presilha  interna  para   moldar   ao   nariz,   bordas   

reforçadas , fitilhos longos, sem costura e resistente gramatura 30g/m2,  embalagem 

c/ 100 unid. 

3.000 Caixa/p 8,00 

156 Óculos   de   segurança   EPI,   transparente,   em   policarbonato,  com elástico 

lente e  apoio  nasal  ajustável,  atendendo  as  exigências da normas ANSI 

Z87.1 

500 Unidad 3,50 

158 Papel   crepado   para   esterilização,    100%   celulose,   30   x      30 

com 500 folhas 

300 Caixa 86,00 

163 Pipeta   de   Pasteur,   constituída   em    polietileno,    descartável, não  estéril,  

com  capacidade  para   3ml,   150mm   de   comprimento. 

1.000 Unidad 0,06 

164 Ponteira universal descartável 500 – 1000 ml  (azul) 1.000 Unidad 0,03 

166 Preservativo masculine lubrificado, confeccionada em latex de borracha natural 

largura nominal 52mm, comprimento minimo 160mm, liso, opaco, embalado 

individualmente. 

2.000 Unidad 0,25 

167 Pulseira  de  identificação   mãe-   filho   fabricada   em   plástico macio,   

resistente,   desmontável,   com   área   para   identificação com  caneta  

esferográfica  e  com  bordas  laterais  que   não   agridam a pele, kit mãe-filho 

2.000 Unidad 0,50 

169 Saco  plástico  para  lixo  infectante   100   litros   (branco   leitoso   com 

identificação lixo infectante). 

15.000 Unidad 0,25 

170 Saco  plástico  para   lixo   infectante   50   litros   (branco   leitoso   com 

identificação lixo infectante). 

15.000 Unidad 0,12 

174 Seringa descartável, estéril, com dispositivo de proteção confeccionada  em   

polipropileno   translúcido,   atóxico,   c/ graduação externa, bico simples, central, 

embolo em formato anatômico,  ponteira  de  borracha  atóxica,  siliconizada , 

perfeitamente  ajustada  à  seringa   03ml,  com  agulha  de   25mm     x 7,0mm 

60.000 Unidad 0,15 

180 Solução ringer lactato 500ml 12.000 balsa/fr 2,99 

182 Sonda aspiral traqueal descartável confeccionado em  polivinil  atóxico, 

siliconizada translúcido, flexível  contendo  válvula intermitente   para   pressão   

negativa   orifício   na   extremidade distal e conector com tampa na extremidade 

próxima para intermediário, estéril n°06 

2.000 Unidad 0,48 

185 Sonda aspiral traqueal descartável confeccionado em  polivinil  atóxico, 

siliconizada translúcido, flexível  contendo  válvula intermitente   para   pressão   

negativa   orifício   na   extremidade distal e conector com tampa na extremidade 

próxima para intermediário, estéril n°12 

10.000 Unidad 0,50 

188 Sonda   nasogastrica   curta   descartável   confeccionado   em  polivinil  atóxico,  

siliconizada  com   50cm,   flexível   atraumatico   com  orifício  laterais  na  sua   

extremidade   contendo   conector   com   tampa   e   adaptável   ao   intermediário   

universal,   estéril    n 

°10 

2.000 Unidad 0,45 

190 Sonda   nasogastrica   curta   descartável   confeccionado   em  polivinil  atóxico,  

siliconizada  com   50cm,   flexível   atraumatico   com  orifício  laterais  na  sua   

extremidade   contendo   conector   com   tampa   e   adaptável   ao   intermediário   

universal,   estéril    n 

°14 

2.000 Unidad 0,50 

192 Sonda   nasogastrica   curta   descartável   confeccionado   em  polivinil  atóxico,  

siliconizada  com   50cm,   flexível   atraumatico   com  orifício  laterais  na  sua   

extremidade   contendo   conector   com   tampa   e   adaptável   ao   intermediário   

universal,   estéril    n 

°18 

2.000 Unidad 0,61 

194 Sonda   nasogastrica   longa   descartável   confeccionado   em polivinil atóxico 

translúcido, siliconizada com 1,20cm, flexível atraumatico   com   orifício   laterais   

na   sua   extremidade    contendo conector com tampa e adaptável  ao  

intermediário  universal, estéril n°12 

2.000 Unidad 0,65 
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197 Sonda   nasogastrica   longa   descartável   confeccionado   em polivinil atóxico 

translúcido, siliconizada com 1,20cm, flexível atraumatico   com   orifício   laterais   

na   sua   extremidade    contendo conector com tampa e adaptável  ao  

intermediário  universal, estéril n°18 

2.000 Unidad 0,96 

200 Sonda uretral descartável confeccionado em polivinil atóxico translúcido, 

siliconizada com 40cm, conector universal para e adaptação  ao intermediário com 

tampa, estéril n°08 

4.800 Unidad 0,43 

203 Sonda uretral descartável confeccionado em polivinil atóxico translúcido, 

siliconizada com 40cm, conector universal para e adaptação  ao intermediário com 

tampa, estéril n°14 

4.800 Unidad 0,52 

206 Sonda uretral tipo  foley  em  látex  natural  siliconizada  02  vias  sendo  em  funil  e  

outra  válvula  para  preenchimento  do  balão   (cap  3ml)  ponta  cilíndrica  macia  

de  fundo   cego   e   com   dois furos  laterais  em   lados   opostos   ao   balão   de   

03cc, comprimento estéril n°08 

3.000 Unidad 2,58 

208 Sonda uretral tipo  foley  em  látex  natural  siliconizada  02  vias  sendo  em  funil  e  

outra  válvula  para  preenchimento  do  balão   (cap  3ml)  ponta  cilíndrica  macia  

de  fundo   cego   e   com   dois furos  laterais  em   lados   opostos   ao   balão   de   

03cc, comprimento estéril n°12 

3.000 Unidad 2,57 

210 Sonda uretral tipo  foley  em  látex  natural  siliconizada  02  vias  sendo  em  funil  

e  outra  válvula  para  preenchimento  do  balão   (cap  3ml)  ponta  cilíndrica  

macia  de  fundo   cego   e   com   dois furos  laterais  em   lados   opostos   ao   

balão   de   03cc, comprimento estéril n°16 

3.500 Unidad 2,56 

212 Sonda uretral tipo  foley  em  látex  natural  siliconizada  02  vias  sendo  em  funil  

e  outra  válvula  para  preenchimento  do  balão   (cap  3ml)  ponta  cilíndrica  

macia  de  fundo   cego   e   com   dois furos  laterais  em   lados   opostos   ao   

balão   de   03cc, comprimento estéril n°20 

4.000 Unidad 2,57 

213 Sonda uretral tipo  foley  em  látex  natural  siliconizada  02  vias  sendo  em  funil  

e  outra  válvula  para  preenchimento  do  balão   (cap  3ml)  ponta  cilíndrica  

macia  de  fundo   cego   e   com   dois furos  laterais  em   lados   opostos   ao   

balão   de   03cc, comprimento estéril n°22 

1.000 Unidad 2,10 

214 Sonda uretral tipo  foley  em  látex  natural  siliconizada  02  vias  sendo  em  funil  

e  outra  válvula  para  preenchimento  do  balão   (cap  3ml)  ponta  cilíndrica  

macia  de  fundo   cego   e   com   dois furos  laterais  em   lados   opostos   ao   

balão   de   03cc, comprimento estéril n°24 

1.000 Unidad 2,10 

217 Termômetro   clínico,   corpo   de   vidro   neutro   translúcido,    de perfil  oval,   

com   escala   de   leitura   nítida   e   precisa,   graduada de 35 a 42, com coluna 

interna de  mercúrio. 

1.000 Unidad 3,52 

222 Tubo em metros) borracha de latex natural N°204 (pacote c/15) 50 Pacote 47,00 

223 Tubo Eppendendorf microtubo graduado 2  Ml 500 Unidad 0,25 

228 Solução Ringer simples 250ml 5.000 Amp 2,99 

 
Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) 
dias após a liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes 
documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou 
sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente 
pelo tribunal superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por 
parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 
financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no 
desconto, por ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da 
Receita Federal para empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura 
prestação de serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para 
determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em 
igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como 

também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 

redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação 
do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes 

condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão 
responsável pela aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação 
exarada pela Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo 
de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus 
atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove 
por cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da 
Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
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a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, 
bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo 
determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta 
ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das 
sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 
(trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para 
aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 
justificado e aceito pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo 
Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com 
a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo 
Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à 
empresa o contraditório e a ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente 
ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo 
devidamente justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro 
de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e 
comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de 
Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que 
comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei 
nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no 
que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho 
fundamentado do Prefeito municipal.  

 
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão 
da Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame 
licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do 
quantitativo inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o 
cumprimento das exigências da legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado: 
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona; 
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c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 
necessária para tal feito; 
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos 
públicos que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, 
Decreto nº 7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 
8.666/93 e do Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de 
Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme 
vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

 
 
_______________________________________ 

Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
 
_____________________________________ 
MARINHO E MELO COM. VAR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 18.457.707/0001-97 
DIOGO HENRIQUE LIMA DE AZEVEDO - CPF: 011.774.994-01 (Procurador). 
Empresa 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2017 

Aos 10 (dez) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 
CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 051/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN, a qual 
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da 
Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
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Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) 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, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
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Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 02.800.122/0001-98 
ENDEREÇO: Rua são José, 1523 – Dix Sept Rosado – Natal/RN 
TELEFONE: (84) 3213-9110   
Representante: Sr. MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA - CPF: 736.868.404-72 (Procurador). 

 
Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

179 Solução fisiológica 
0,9%250ml 

30.000 bolsa/fr 2,21 

181 Solução ringer lactato 
simples 

24.000 bolsa/fr 2,70 
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b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  
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Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado: 
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona; 
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito; 
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 02.800.122/0001-98 
MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA  
CPF: 736.868.404-72 (Procurador). 

Empresa 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/2017 

Aos 10 (dez) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 
CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 051/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN, a qual 
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da 
Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
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EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) 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, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  
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j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

DH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGISCOS EIRELE - ME  
CNPJ: 00.736.971/0001-02  
ENDEREÇO: Rua Presidente Quaresma, 733 – Alecrim – Natal/RN 
FONE: 2226-8199 – EMAIL: dentalceo.natal@hotmail.com 
REPRESENTANTE: AFONSO ALVES CABRAL SANTOS - CPF: 055.991.384-29. (Procurador). 

 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

115 Fraldas descartável geriátricas gg 10.000 Pacote 5,15 

 
Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
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Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  

http://www.extremoz.rn.gov.br/


33 
ANO VII – Nº 1585 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2017 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado: 
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona; 
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito; 
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

 
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
 
_____________________________________ 

DH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGISCOS EIRELE - ME  
CNPJ: 00.736.971/0001-02  
AFONSO ALVES CABRAL SANTOS - CPF: 055.991.384-29.  
(Procurador). 

Empresa 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/2017 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2017 
Aos 10 (dez) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
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Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 051/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, 
DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ/RN, a qual 
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da 
Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCELADA DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) 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, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  
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c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA 
CNPJ: 26.690.173/0001-72  
ENDEREÇO: Av. Capitão Mor Gouveia, 272 – Felipe Camarão – Natal/RN 
FONE: 84 3302-6473 – EMAIL: jm.licitacao2017@gmail.com 
REPRESENTANTE: TONIO FERNANDES SILVEIRA MARIZ - CPF: 007.422.234-18 (Sócio Administrador). 

 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

03 Abaixador  de  lígua,  em   madeira,   lisa,   isenta   de   rebarbas,   

com   superfície   devidamente   acabada,   pacote   co   100   

unidades. 

900 Pacote 2,94 

07 Agulha hipodérmica descartável ,  cânula  em  aço  inoxidável ,  

parede fina, siliconizada, estéril 30mm x  0,8mm 

12.000 Unidad 0,05 

08 Agulha  hipodérmica  descartável  cânula  em   aço   inoxidável , 

parede fina, siliconizada, estéril, 25mm x  0,8mm. 

80.400 Unidad 0,05 

09 Agulha Hipodérmica  descartável,  cânula  em  aço  inoxidável ,  

parede fina, siliconizada, estéril, 20mm x  5,5mm 

20.000 Unidad 0,05 

11 Agulha  hipodérmicadescartável,  cânula  em  aço  inoxidável ,   

parede fina, siliconizada, estéril, 25mm x  0,7mm. 

150.000 Unidad 0,05 

12 Agulha intradérmica, estéril, confeccionada em polipropileno 

translucido,    atóxico,    com    graduação    externa,    descartável 

para insulina 13mm x 0.45mm 

60.000 Unidad 0,05 

15 Algodão  hidrólifo   em   rolo,   maio   absorvente,   isento   de 

impurezas   envolvido   em   papel   especial,   interfolhado,   com 

500g. 

2.500 Unidad 7,90 

20 Atadura de crepom I (conforme NBR 14.056/2002), medindo 15 cm de 
largura x 1,8 metros de comprimento (re-pouso). Embalada 
individualmente e acondicionada em pacotes de 12 unidades, 
constando externamente dados de identificação, conforme RDC 185 
de 22/10/2001(ANVISA) E PORTARIA 106/2003 do INMETRO 

5.000 Pacote 4,80 
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21 Atadura  de  crepom  tipo  I   (conforme   NBR   14.056/2002),  

medindo 10 cm de  largura  x  1,8  metros  de  comprimento  (re-

pouso).  Embalada  individualmente  e  acondicionada   em  

pacotes   com   12    unidades,    constando    extremamente    

dados de    identificação,    conforme    RDC    185de    

22/10/2001(ANVISA) e portaria 106/2003 do INMETRO 

5.000 Pacote 3,50 

22 Atadura  de  crepom  tipo  I   (conforme   NBR   14.056/2002),  

medindo  20  cm  largura  x  1,8  metros   de   comprimento   (re-

pouso).  Embalada  individualmente  e  acondicionada   em  pacotes 

com 12 unidades, constando externamente dados de identificação, 

conforme RDC 185 de 22/10/2001(ANVISA) E PORTARIA 106/2003 

DO INMETRO. 

5.000 Pacote 6,40 

40 Cateter  intravenoso  periférico  22Gx19mm  em   poliuretano 

radiopaco  e  transparente  com  dispositivo  de   proteção   

ergonômico com encapsulamento total  da  agulha,  agulha  

introdutora   eletropolida   em   aço    inoxidável    com    bisel 

trifacetato, camara de refluxo transparente e filtro  poroso 

hidrofobotico. NR 32. 

9.000 Unidad 0,65 

49 Colar cervical, constituído de espuma, revestido em malha de  

algodão, dotado de fecho em velcro, descartável,  não  estéril, 

embalado individualmente.  Tamanho P 

1.000 Unidad 7,60 

54 Coletor para  descartar  material  perfuro  cortante , 

confeccionado em material resistente,  com  garantia  total  de  

proteção  contra  perfuração  e  vazamento   de   fluidos  

contaminados,  com  alças  de   sustentação   reforçadas .   

Capacidade de 13 litros. 

6.000 Unidad 3,10 

55 Coletor  universal,  com   tampa   confeccionado   em   plástico   

opaco,  contendo   tampa   com   sistema   de   fechamento   em   

rosca e etiqueta de identificação. Capacidade 80 g 

25.000 Unidad 0,25 

57 Compressa de  gaze  hidrófila  em  rolo,  8  dobras,  11 fio 

cirúrgicos/cm 91m x91cm. 

6.000 Rolo 15,40 

59 Compressa  para  campo  operatório,  dimensão  50  x  45  cm,   

pacote com 50 unidades. 

800 Pacote 43,90 

62 Dispositivo intravenoso, com agulha de aço inox  siliconizada  de  
bisel   curto,   biangular   e   trifacetada,   asas   de   plástico  
flexível  com  sua  parte  dorsal   totalmente   lisa,   tubo   vinículo   
leve, flexível  e  transparente  atóxico  e  conector  tipo  Luer -look  
com tampa transparente e removível estéril, calibre  1 9 G  

4.000 Unidad 0,15 

64 Dispositivo  intravenoso,  com   agulha   de   aço   inox   

siliconizada  de  bisel   curto,   biangular   e   trifacetada,   asas   

de   plástico  flexível  com  sua  parte  dorsal   totalmente   lisa,   

tubo   vinículo   leve, flexível  e  transparente  atóxico  e  conector  

tipo  Luer -look  com tampa transparente e removível estéril, 

calibre  23G. 

30.000 Unidad 0,15 

66 Dispositivo  intravenoso,  com   agulha   de   aço   inox   

siliconizada  de  bisel   curto,   biangular   e   trifacetada,   asas   

de   plástico  flexível  com  sua  parte  dorsal   totalmente   lisa,   

tubo   vinículo   leve, flexível  e  transparente  atóxico  e  conector  

tipo  Luer -look  com tampa transparente e removível estéril, 

calibre  27G. 

5.000 Unidad 0,15 

70 Equipo   para   soro,   macrogotas,   dotado   de   câmara    flexível 

com gotejador de  1  ml/20  gotas  e  filtro  de  ar  lateral,  tubo  em  

vinil  translúcido  c/  pinça  rolete,  flash-ball   e   injetor   lateral,   

estéril. 

20.000 Unidad 0,68 

71 Equipo   para   soro,   macrogotas,   fotossensível,   dotado    de 

câmara flexível com gotejador de 1 ml/20 gotas  de  filtro  de  ar  

lateral,  tubo  em  vinil  translúcido  c/  pinça  rolete,  flash-ball   e 

injetor lateral, estéril. 

5.000 Unidad 1,16 

74 Escova  cirúrgica  para   lavagem   de   mãos   e   unhas,   

composta de  esponja  embebida  em  solução  antisséptica  

degermante   a base de PVP- 1 a 10%, iodo 1% com cerdas  

macias 

5.000 Unidad 1,20 

76 Escova  endocervical  com ponta   protegida,   estéril , 

descartável,   haste   em   plástico   polietileno,   atóxico   

resistente     a  tração,  com  microcerdas  macias,  medindo  

aprox.  2cm, embalada individualmente em papel grau cirúrgico 

15.000 Unidad 0,12 
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78 Espátula se Ayres em madeira, lisa, isenta de rebarbas, com 

superfície devidamente acabada, pacote com 100  unidades 

300 Pacote 3,86 

79 Espéculo ginecológico, não estéril, atóxico, apirogênico, 

embalado individualmente, tamanho G. 

3.000 Unidad 0,61 

84 Filme p/ Raio-X 18cm x 24cm c/ 100 50 Caixa 82,00 

85 Filme p/ Raio-X 24cm x 30cm c/ 100 50 Caixa 137,00 

89 Fio   cirúrgico   cat-   gut   cromado,   estéril,   não   absorvível, 

diâmetro  1  medindo  45cm  de  comprimento,   c/  agulha  de   3/8   

de  círculo,  cortante,  medindo  3cm,  em  envelope   individual.   

(caixa c/ 24 unidades) 

15 Caixa 69,00 

92 Fio   cirúrgico   cat-   gut   cromado,   estéril,   não   absorvível, 

diâmetro  4-0  medindo  45cm   de   comprimento,   c/   agulha   de   

3/8  de  círculo,  cortante,  medindo  3,5cm,   em   envelope   

individual. (caixa c/ 24 unidades) 

30 Caixa 70,00 

94 Fio   cirúrgico   cat-   gut   simples,   estéril,   não    absorvível, 

diâmetro  0  medindo  45cm  de  comprimento,   c/  agulha  de   3/8   

de  círculo,  cortante,  medindo  4cm,  em  envelope   individual.   

(caixa c/ 24 unidades) 

15 Caixa 70,00 

95 Fio   cirúrgico   cat-   gut   simples,   estéril,   não    absorvível, 

diâmetro  1  medindo  45cm  de  comprimento,   c/  agulha  de   3/8   

de  círculo,  cortante,  medindo  4cm,  em  envelope   individual.   

(caixa c/ 24 unidades) 

15 Caixa 70,00 

97 Fio cirúrgico cat- gut simples, estéril, não absorvível, diâmetro 3-0 
medindo 45cm de comprimento, c/ agulha de 3/8 de círculo, cortante, 
medindo 4cm, em envelope individual. (caixa c/ 24 unidades 

30 Caixa 68,50 

100 Fio cirúrgico monofilamento de poliamida preta, estéril,  não  

absorvível,  diâmetro  2-0  medindo  45cm  de  comprimento,  c/ 

agulha  de  3/8  de   círculo,   cortante,   medindo   4cm,   em  

envelope individual. (caixa c/ 24 unidades) 

40 Caixa 27,00 

101 Fio cirúrgico monofilamento de poliamida preta, estéril,  não  

absorvível,  diâmetro  3-0  medindo  45cm  de  comprimento,  c/ 

agulha  de  3/8  de   círculo,   cortante,   medindo   3cm,   em  

envelope individual. (caixa c/ 24 unidades) 

40 Caixa 27,00 

102 Fio cirúrgico monofilamento de poliamida preta, estéril,  não  

absorvível,  diâmetro  4-0  medindo  45cm  de  comprimento,  c/ 

agulha  de  3/8  de   círculo,   cortante,   medindo   3cm,   em  

envelope individual. (caixa c/ 24 unidades) 

40 Caixa 27,00 

103 Fio cirúrgico monofilamento de poliamida preta, estéril,  não  

absorvível,  diâmetro  5-0  medindo  45cm  de  comprimento,  c/ 

agulha  de  3/8  de   círculo,   cortante,   medindo   2cm,   em  

envelope individual. (caixa c/ 24 unidades) 

30 Caixa 27,00 

104 Fio cirúrgico monofilamento de poliamida preta, estéril,  não  

absorvível,  diâmetro  5-0  medindo  45cm  de  comprimento,  c/ 

agulha  de  3/8  de   círculo,   cortante,   medindo   3cm,   em  

envelope individual. (caixa c/ 24 unidades) 

30 Caixa 27,00 

107 Fita  hipoalérgica  para  curativos   em   polietileno,   microporosa,   

com 25mm x 10m, com capa plástica de proteção. 

5.000 Rolo 2,85 

118 Fraldas descartável infantil g 10.000 Pacote 2,20 

119 Fraldas descartável infantil gg 10.000 Pacote 3,000 

120 Fraldas descartável infantil m 5.000 Pacote 3,00 

121 Fraldas descartável infantil p 5.000 Pacote 2,99 

124 Gel para ultrassonografia 1Kg 200 Litro 3,60 

127 Hipoclorito de sódio 1% 5.000 Litro 1,30 
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130 Kit para nebulização, confeccionado em polipropileno atóxico , 

composto   de   máscara,   copo   rosqueável   para   capacidade     de 

7   ml,   desmontável,   contendo   nebulizador,   cotovelo   adaptável   

à mascara, em sistema de  encaixe  ao  copo,  mangueira  

transparente  em  PVC  contendo   em   uma   das   extremidades   

pino  adaptável  ao  copo  e  na   conexão   padrão   (fêmea),  

adaptável ao ponto  de  oxigênio,  medindo  aproximadamente  

1,50cml, atóxico e esterilizável, para uso  infantil. 

1.000 Kit 4,80 

131 Lâmina de bisturi estéril  N° 10 caixa com 100 100 Caixa 15,80 

134 Lâmina de bisturi estéril  N° 21 caixa com 100 100 Caixa 15,79 

137 Lâmina  p/  microscopia  Fosca,  26  x  76mm  caixa  com  50  

unidades 

100 Caixa 3,00 

141 Lodopovidona 10% solução d litro egermante-  frasco 800 Litro 15,50 

144 Lugol 5% - corante 25 Litro 130,00 

146 Luva   cirúrgica   em    látex    anatômica,    antiderrapante    cano 

longo, lubrificada com pó bioadsorvivel, estéril n°7,0 

20.000 Par 0,86 

149 Luva   cirúrgica   em    látex    anatômica,    antiderrapante    cano 

longo, lubrificada com pó bioadsorvivel, estéril n°8,5 

6.000 Par 0,86 

151 Luva para  procedimento  não  cirúrgico  em  látex  natural ,  

ambideste, cano curto, lubrificada não estéril.  Tam: M 

3.000 Caixa 12,90 

152 Luva para  procedimento  não  cirúrgico  em  látex  natural ,  

ambideste, cano curto, lubrificada não estéril.  Tam: P 

2.500 Caixa 12,90 

155 Máscara p/ proteção facial, tipo respirador p/ partículas, com eficácia 

na filtração de 95% de partículas, de até 0,3 micra (N95) 

5.000 Unidad 2,30 

157 Papel   crepado   para   esterilização,    100%   celulose,   20   x   
20 com 500 folhas 

300 Caixa 38,00 

160 Papel  Sony  upp  110S-  filme   para   impressão   de   ultra-

sonografia,   dimensões   de   110mm   x   20m,    Compatível  com 

aparelho Sony (upp) 110  Sony  

150 Rolo 34,10 

161 Papel termossensivel para eletrocardiograma,

 medindo aproximadamente 216mm x 30m de diâmetro 

250 Rolo 24,50 

168 Revelador p/ Rio-X 76 litros 30 BOMB 480,00 

171 Sapatilha  descartável,  confeccionada   em   falso   tecido   à   base  

de  fibras  raiom,  com  gramatura  de   60   g/m2   impregnada   c/ 

látex  artificial,  impermeável,  resistente  e   antiderrapante,   tipo   

bota, que permita  a  cobertura  completa  do  calçado  até  o  

tornozelo. 

6.000 Unidad 0,09 

172 Seringa descartável, estéril, com dispositivo de proteção 

confeccionada  em   polipropileno   translúcido,   atóxico,   c/ 

graduação externa, bico simples, central, embolo em formato 

anatômico,  ponteira  de  borracha  atóxica,  siliconizada , 

perfeitamente   ajustada   à   seringa   1ml,   com   agulha   de   

13mm x 4,5mm 

40.000 Unidad 0,15 

175 Seringa descartável, estéril, com dispositivo de proteção 

confeccionada  em   polipropileno   translúcido,   atóxico,   c/ 

graduação externa, bico simples, central, embolo em formato 

anatômico,  ponteira  de  borracha  atóxica,  siliconizada , 

perfeitamente  ajustada  à  seringa   10ml,  com  agulha  de   25mm     

x 7,0mm 

100.000 Unidad 0,29 

176 Seringa descartável, estéril, com dispositivo de proteção 
confeccionada em polipropileno translúcido, atóxico, c/ graduação 
externa, bico simples, central, embolo em formato anatômico, 
ponteira de borracha atóxica, siliconizada, perfeitamente ajustada à 
seringa 20ml, com agulha de 25mm x 7,0mm 

150.000 Unidad 0,30 

177 Seringa   Insulina   descartável,   estéril,   com   dispositivo   de 

proteção   confeccionada   em   polipropileno   translúcido,   atóxico,   

c/  graduação  externa  de   2   em   2   unidades,   central,   embolo  

em  formato  anatômico,  ponteira  de  borracha  atóxica ,   

siliconizada,   perfeitamente   ajustada   à    seringa    1ml,    com 

agulha de 12,7mm x 0,33mm 

120.000 Unidad 0,15 

183 Sonda aspiral traqueal descartável confeccionado em  polivinil  atóxico, 

siliconizada translúcido, flexível  contendo  válvula intermitente   para   

pressão   negativa   orifício   na   extremidade distal e conector com 

tampa na extremidade próxima para intermediário, estéril n°08 

6.000 Unidad 0,52 
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186 Sonda aspiral traqueal descartável confeccionado em  polivinil  

atóxico, siliconizada translúcido, flexível  contendo  válvula 

intermitente   para   pressão   negativa   orifício   na   extremidade 

distal e conector com tampa na extremidade próxima para 

intermediário, estéril n°14 

10.000 Unidad 0,59 

 

187 Sonda   nasogastrica   curta   descartável   confeccionado   em  

polivinil  atóxico,  siliconizada  com   50cm,   flexível   atraumatico   

com  orifício  laterais  na  sua   extremidade   contendo   conector   

com   tampa   e   adaptável   ao   intermediário   universal,   estéril    

n °08 

2.000 Unidad 0,44 

191 Sonda   nasogastrica   curta   descartável   confeccionado   em  

polivinil  atóxico,  siliconizada  com   50cm,   flexível   atraumatico   

com  orifício  laterais  na  sua   extremidade   contendo   conector   

com   tampa   e   adaptável   ao   intermediário   universal,   estéril    

n °16 

2.000 Unidad 0,54 

195 Sonda   nasogastrica   longa   descartável   confeccionado   em 

polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 1,20cm, flexível 

atraumatico   com   orifício   laterais   na   sua   extremidade    

contendo conector com tampa e adaptável  ao  intermediário  

universal, estéril n°14 

2.000 Unidad 10,76 

198 Sonda   nasogastrica   longa   descartável   confeccionado   em 

polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 1,20cm, flexível 

atraumatico   com   orifício   laterais   na   sua   extremidade    

contendo conector com tampa e adaptável  ao  intermediário  

universal, estéril n°20 

2.000 Unidad 1,09 

201 Sonda uretral descartável confeccionado em polivinil atóxico 

translúcido, siliconizada com 40cm, conector universal para e 

adaptação  ao intermediário com tampa, estéril n°10 

4.800 Unidad 0,47 

204 Sonda uretral descartável confeccionado em polivinil atóxico 

translúcido, siliconizada com 40cm, conector universal para e 

adaptação  ao intermediário com tampa, estéril n°18 

3.600 Unidad 0,68 

207 Sonda uretral tipo  foley  em  látex  natural  siliconizada  02  vias  

sendo  em  funil  e  outra  válvula  para  preenchimento  do  balão   

(cap  3ml)  ponta  cilíndrica  macia  de  fundo   cego   e   com   dois 

furos  laterais  em   lados   opostos   ao   balão   de   03cc, 

comprimento estéril n°10 

3.000 Unidad 2,60 

209 Sonda uretral tipo foley em látex natural siliconizada 02 vias sendo em 
funil e outra válvula para preenchimento do balão (cap 3ml) ponta 
cilíndrica macia de fundo cego e com dois furos laterais em lados 
opostos ao balão de 03cc, comprimento estéril n°14 

3.000 Unidad 2,56 

211 Sonda uretral tipo  foley  em  látex  natural  siliconizada  02  vias  

sendo  em  funil  e  outra  válvula  para  preenchimento  do  balão   

(cap  3ml)  ponta  cilíndrica  macia  de  fundo   cego   e   com   dois 

furos  laterais  em   lados   opostos   ao   balão   de   03cc, 

comprimento estéril n°18 

4.500 Unidad 2,60 

215 Soro glicosado – glicose 5 %  500 ml 5.000 bolsa/fr 2,50 

218 Termômetro  digital,  com  faixa  de  medição  de   35°C   a   42°C,  

visor de cristal líquido, bateria tipo botão, inclusa, manual  de  

instrução  em   português   e   registro   de   certificação   no  

INMETRO 

100 Unidad 7,80 

219 Tira reagente para determinação de glicose no  sangue  total , 

utilizando  a  metodologia  de   biosensor   (análise   eletroquímica)  

que  garanta  a  especificidade  do  método,   com   permissão   de 

uma  segunda  gota  de  amostra  na  mesma  tira,   no   mesmo   

teste. O ganhador deste item se responsabilizará de entregar 

aparelhos  para  leitura  das  tiras  necessárias  para  os  10      

PSFs, 

04 posto de apoio,  02  CAPS,  04  Hospital  do  município,  

embalagem com 50 tiras 

300 FRASC 23,80 

224 Solução Fisiológica 0,9% 100ml 10.000 Bolsa 1,90 

227 Soro ringer lactato 250ml 3.000 Bolsa 2,76 
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230 Solução Manitol 20% 250 ml 3.000 Fr 4,05 

 
Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
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e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado: 
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona; 
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito; 
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d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

 
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
 
_____________________________________ 
JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - LTDA 
CNPJ: 26.690.173/0001-72  
REPRESENTANTE: TONIO FERNANDES SILVEIRA MARIZ  
CPF: 007.422.234-18 (Sócio Administrador). 
Empresa  
 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 146/2017 
 
Pelo Município: MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001--71. 
Pelo Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS – CNPJ: 61.198.164/0001-60. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para o serviço de Seguro automobilístico destinado a 03 (três) 
automóveis desta frota municipal da cidade de Extremoz/RN. 
Valor Global R$ 5.564,00 (Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais) 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II. 
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 – Maria Mércia de Brito Ferreira 
- Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações. 
Pelo Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS– CNPJ: 61.198.164/0001-60. 
*Republicação por incorreção 

 
 
 

  

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 

 

AVISO AOS LICITANTES  

PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2017 – SAAE/EXTREMOZ 
PROCESSO N°. 060/2017 
 

  O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ, por intermédio do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado através da portaria de n.º 028/2017 de 02/01/2017, torna público que 
realizará no dia 01 de novembro de 2017, às 08:30 horas, na Sede do SAAE, localizado na Rua Antônio 
Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-000, o Pregão Presencial para Contratação de 
empresa para prestação dos serviços para cessão de direito de uso de Software com Sistemas Integrados de 
Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Licitação, Compras e Contratos, Recursos Humanos e Folha 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.guiamais.com.br/extremoz-rn/r-antonio-cabral-de-brito
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de Pagamento e Portal da Transparência, EXLCLUSIVAMENTE PARA ME/EPP, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, com fito de atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. 

   O Edital da presente licitação e seus anexos poderão ser retirados na sede do 
SAAE/EXTREMOZ/RN, no enderenço acima mencionado, em horário normal de funcionamento (De segunda 
a sexta feira das 8:00 às 14:00hs), ou através do e-mail: cpl.saaeextremoz@gmail.com. 

Extremoz/RN, 19 de outubro de 2017. 
 
RENATA THAIS S. SANTOS REIS 
Pregoeira 
  

AVISO DE CONVOCAÇÃO DOS LICITANTES  

PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2017 – SAAE/EXTREMOZ 
PROCESSO N°. 041/2017 
 

  O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ, por intermédio da 
Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeado através da portaria de n.º 029/2017 de 29/08/2017 – DPR/SAAE, 
convoca os representantes legais das empresas CAVALCANTE & CIA LTDA e GF COMÉRCIO E 
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI para comparecer a sessão de continuação do certame n°. 011/2017, 
cujo objeto é o Registro de Preço para eventual Aquisição de Material de Higiene, Limpeza e Cozinha, no dia 
26 de outubro de 2017, às 09:00h, na Sede do SAAE, localizado na Rua Antônio Cabral de Brito, nº. 208 – 

Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-000. 

 Extremoz/RN, 19 de outubro de 2017. 

 
RENATA THAIS S. SANTOS REIS 
Pregoeira 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, 
contará com uma comissão encarregada de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial 
neste Decreto;  
 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, 
competindo à Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da 
administração Municipal;  
 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao 
órgão emissor o respectivo motivo, no prazo Máximo de 48 horas; 
  
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral 
deverão chegar à Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 
  
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso 
de necessidade inadiável da publicação de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração 
Pública ou à sociedade;  
 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria 
será encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;  
 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;  
 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do 
Município até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo 
de segurança, não serão aceitos pedidos de sustação de matéria através de telefone, os quais deverão ser encaminhados por 
meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados os limites de 
horário.  
 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica 
contendo o arquivo do documento a ser publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou 
por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser encaminhado também para a sede do Diário 
Oficial; 
  
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos:em CD ou DVD gravado apenas com a 
matéria a ser publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;  
III- as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, 
através de oficio assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;  
 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores 
dos responsáveis pelo envio das matérias;  
 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;  
 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não 
esteja no padrão acima, ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda 
se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão 
enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor 

ser pelo seu recolhimento.  
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