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Diário Oficial 
Nº 2194 -  ANO X SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2020 

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 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

ACORDO DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE EXTREMOZ/RN E A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPO DE 
EXTREMOZ/RN. 

 

Considerando a Lei 13.987 de 07 de abril de 2020, que altera 1 Lei 11.947 de 15 de junho de 2009, para 
autorizar em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, durante o período de 
suspensão das aulas, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE; 

Considerando a Resolução n° 02, FNDE, de 09 de abril de 2020, que em seu artigo 3º, § 1º, recomenda a 
entrega dos kits diretamente na casa dos estudantes ou que somente um membro da família se desloque 
para receber conforme os critérios definidos pela gestão local, observando-se evitar aglomerações; 

Considerando a Resolução n° 02, FNDE de 09 de abril de 2020, que em seu artigo 3º, § 3º, que é permitido 
a distribuição de gêneros alimentícios em equipamentos públicos e da rede sócio assistencial (CRAS), 
desde que garantida a alimentação para o estudante, observados os cuidados para se evitar o contagio do 
COVID-19, antes destes adentrarem na morada da família;  

Considerando a Resolução n° 02, FNDE, de 09 de abril de 2020, que em seu artigo 3º, § 4º que a Entidade 
Executora deverá conferir ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que 
aqueles que dela necessitam, tenham conhecimento de tal benefício, de forma a evidenciar a data, o local e 
o estudante contemplado, a fim de regularizar o fornecimento; 

Considerando a Resolução n° 02, FNDE, de 09 de abril de 2020, que em seu artigo 5º, que sempre que 
possível a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar deve ser mantida, priorizando-se a 
compra local; 

Considerando as demais legislações que dispõem sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE; 

Considerando o Decreto Legislativo Federal 06, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de 
calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
Corona Virus – COVID-19; 

Considerando a legislação Estadual e Municipal que tratam deste período no que concerne à pandemia 
provocada pelo COVID-19, quanto às questões de saúde e alimentação; 
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Considerando o disposto na Lei Federal 13.019/2014 e pelo Decreto Federal 8.726/2016. 

A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, com sede e foro nesta cidade de Extremoz/RN, 
situada na Rua Capitão José da Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN – CEP: 59575-000, inscrita no CNPJ sob 
o nº 14.780.287/0001-24, doravante denominada simplesmente Secretaria de Assistência Social, neste ato 
representada por sua Secretária Municipal a senhora Mércia Matias do Nascimento, nomeada pela 
portaria 365/2019, publicada no Diário Oficial do Município em , portadora do CPF 912.528.304-91, e a 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com sede e foro nesta cidade de Extremoz/RN, situada na 
Rua Didier Viana, 177, Conjunto Estrela do Mar, Extremoz/RN, cep: 59575-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.590.374/0001-75, doravante denominada simplesmente Secretaria de Assistência Social, neste ato 
representada por seu Secretário de Educação o senhor José Eliê Ribeiro, nomeado pela portaria nº 
010/2020, publicada no Diário Oficial do Município em 09/01/2020, portador do CPF de nº 423.796.364-00, 
resolvem celebrar o presente acordo de mútua cooperação, sujeito às normas especificadas acima, sob as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÚSULA PRIMERA: DO OBJETO 

Garantir, durante o período de suspensão das aulas, face às medidas adotadas ao combate da pandemia 
da COVID-19, em níveis federal, estadual e municipal, que os alunos da rede municipal de ensino de 
Extremoz/RN, possam ter garantido a universalidade do atendimento, mesmo durante a suspensão das 
aulas, o direito à alimentação escolar, em forma de kits merenda e cesta básica. 

Parágrafo Primeiro: Será fornecida 01 (uma) cesta básica para cada família que tenha filho (s) matriculado 
(s), no ano de 2020, na rede municipal de ensino, pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
Social, adquiridos com recursos da Prefeitura Municipal de Extremoz; 

Parágrafo segundo: Será fornecido 01 (um) kit merenda, formado por produtos inteiramente da agricultura 
familiar, para cada aluno matriculado, no ano de 2020, na rede municipal de ensino, observando-se a 
percapta nutricional definida pela equipe de nutrição da Secretaria Municipal de Educação, com recursos 
oriundos do PNAE;    

CLÚSULA SEGUNDA: DA IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação do objeto deste termo de cooperação, terá a participação conjunta de técnicos de ambas 
as secretarias, com as equipes de nutrição, coordenadores educacionais e pessoal de logística; 

Parágrafo Único: O trabalho de divulgação será coordenado pela equipe de comunicação da Prefeitura 
Municipal de Extremoz, utilizando-se de seus mais variados canais de divulgação, de forma a garantir o 
acesso à informação por parte do público alvo deste termo; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

I -  Caberá à Secretaria de Trabalho e Assistência Social: 

1 – Adquirir, com recursos próprios ou ordinários da Prefeitura Municipal de Extremoz, as cestas básicas que 
serão doadas à cada família que tenha alunos matriculados na rede municipal, levando em consideração que é 
01 (uma) cesta por família, independente do número de filhos matriculados; 

2 – Receber, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, os alimentos que se encontravam em estoque no 
almoxarifado da secretaria ou nas escolas, verificando-se o prazo de validade; 

3 - Receber, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, as relações dos alunos matriculados e seus 
respectivos responsáveis; 

4 – Participar do trabalho de divulgação e logística, confecção das cestas e entrega nos respectivos lares dos 
familiares; 

II - Compete à Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

1 – Encaminhar aos respectivos diretores das unidades de ensino, formulário para preenchimento dos dados 
cadastrais dos alunos matriculados e seus respectivos responsáveis, acercando-se da devolutiva das 
informações por parte destes gestores; 
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2 – Enviar, para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, em local designada por ela, os gêneros 
alimentícios existentes em estoque, após verificação de seus respectivos vencimentos, de forma a evitar 
desperdícios e garantir a qualidade nutricional dos alimentos; 

3 – Enviar para a Secretaria de Trabalho e Assistência Social, as relações dos alunos e seus respectivos 
responsáveis, para a confecção das cestas a quem se destina; 

4 – Realizar o pedido dos gêneros alimentícios da agricultura familiar, com recursos do PNAE, que comporão o 
kit da merenda escolar para todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino, observando-se o 
critério nutricional da percapta, embasado nas tabelas pela equipe nutricional desta Secretaria; 

5 – Participar do trabalho de divulgação e logística, confecção das cestas e entrega nos respectivos lares dos 
familiares; 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS  

Este Acordo, por si, não implica em compromissos financeiros entre as Partes. O custeio das despesas 
referentes aos Planos de Trabalho correrá por conta das dotações orçamentárias, ou não, de cada Parte, sem 
haver indenização de uma à outra. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES  

Qualquer modificação, vedada a alteração do objeto, será estabelecida em Termo Aditivo, que se tornará parte 
integrante do presente instrumento, mediante a assinatura pelos representantes legais das Partícipes, para 
vigorar dentro do prazo de vigência deste Acordo. 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

Este Acordo entrará em vigor na data de sua assinatura e vigorará por um período de 03 (três) meses, 
podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, a critério das Partes, e de acordo com as necessidades 
impostas pelas ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19, adotadas pela gestão municipal. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

O presente termo de cooperação será publicado no Diário Oficial do Município, obedecendo os critérios legais 
pertinentes à matéria. 

 

JOSÉ ELIÊ RIBEIRO 

Secretário de Educação e Cultura 

 

MÉRCIA MATIAS DO NASCIMENTO 

Secretária de Trabalho e Assistência Social 

 

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 1/3 

 

1 -  DADOS CADASTRAIS 

 

Órgão/Entidade proponente 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

CNPJ 

08.204.497/0001-71 
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Endereço 

 RUA CORONEL JOSE DA PENHA, S/N, CENTRO 

Cidade 

EXTREMOZ 

 UF 

 RN 

C EP 

59575-000 

DDD/TELEFONE 

84(3279-4910 

E . A 

MUNICIPAL 

Nome do responsável: 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

C P F 

061.242.554-13 

 

2 - PARTÍCIPES 

 

Nome: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 

ASSISTÊNCIA.SOCIAL 

CNPJ/CPF 

14.780.287/0091-24 

E.A 

MUNICIPAL 

Endereço 

RUA CORONEL JOSÉ DA PENHA, S/N, CENTRO, EXTREMOZ/RN 

CEP 

59.575-000 

Nome da responsável: 

MERCIA MATIAS DO NASCIMENTO 

C P F 

912.528.304-91 

 

Nome: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

CNPJ/CPF 

30.590.374/0001-75 

E.A 

MUNICIPAL 

Endereço 

RUA DIDIER VIANA, 177, ESTRELA DO MAR, EXTREMOZ/RN 

CEP 

59.575-000 

Nome do responsável: 

JOSÉ ELIÊ RIBEIRO 

C P F 

423.796.364-00 
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PLANO DE TRABALHO - FOLHA 2/3 

 

3 – DADOS DO PROJETO 

 

Título do Projeto:   Período de Execução 

Ação da Prefeitura Municipal de Extremoz, através da cooperação entre as 

Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social, visa atender 

alunos da rede municipal de ensino, em situação vulnerável, devido à 

ausência da alimentação escolar em decorrência da suspensão das aulas 

face à pandemia do Coronavírus. 

 

 

Avaliação Institucional e Planejamento da Universidade 

 INICIO: 

05/2020 

    TÉRMINO: 

Indeterminado, enquanto 

durar a pandemia do 

Coronavirus. (COVID-19) e 

houver disponibilidade 

orçamentária. 

 

Identificação do Objeto: 

Entrega de Cestas Básicas obtidas com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Extremoz e de Kits com merenda 

escolar com produtos da agricultura familiar com recursos do PNAE, podendo os recursos para esses Kits serem 

complementados com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Extremoz. 

 

 

 

Justificativa da Proposição: 

Os decretos que tratam da COVID-19 suspenderam as aulas nas redes públicas de ensino, deixando os alunos em casa e 

sem uma importante fonte de complementação da alimentação: a merenda escolar. Visando dar continuidade a política de 

isolamento social, a Prefeitura Municipal de Extremoz fará a entrega de uma cesta básica, para cada família que tenha 

aluno matriculado na rede municipal de ensino, sendo na seguinte proporção: 01 (uma) cesta básica por família, 

independentemente do número de filhos matriculados e também a entrega de 01 (um) kit de produtos in natura, oriundos 

da agricultura familiar, por aluno da rede municipal de ensino, atendendo assim a todos os alunos matriculados na 

educação básica do município de Extremoz. 
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Forma de Execução das Atividades: 

Repasse para a Assistência Social dos produtos em estoque, evitando que os mesmos vençam e provoque perdas; 

Pedido, pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social, das cestas básicas, a serem pagas com recursos próprios da 

Prefeitura Municipal de Extremoz 

Pedido, pela Secretaria Municipal de Educação, via processo de Chamada Pública, dos alimentos que comporão o Kit da 

merenda, com itens da agricultura familiar os quais serão custeados com recursos do PNAE, ou com recursos próprios, da 

Prefeitura Municipal de Extremoz; 

Envio à Secretaria de Educação, pelas gestões das escolas municipais, das relações dos alunos e familiares, com os 

respectivos endereços, aptos a receberem as cestas básicas e os kits da merenda; 

Conferência da entrega, atendendo as relações de alunos matriculados na rede municipal de ensino e seus responsáveis 

legais, enviadas à Secretaria de Educação, afim de que, todos que se enquadrem no perfil de vulnerabilidade, em 

decorrência da paralização das aulas, por não terem acesso à merenda escolar; possam ser beneficiados; 

A distribuição será preferencialmente em domicílios, de forma a preservar o isolamento social e evitar aglomerações, 

podendo ser entregue nas escolas da rede municipal, em caráter excepcional, quando da impossibilidade da entrega em 

domicilio, observando-se a questão da distância social e através de agendamento.  

 

Forma de Aferição no Cumprimento das Metas:  

Conferência da entrega, atendendo as relações de alunos matriculados na rede municipal de ensino e seus responsáveis 

legais, enviadas à Secretaria de Educação, afim de que todos que se enquadrem no perfil de vulnerabilidade, em 

decorrência da paralização das aulas, por não terem acesso à merenda escolar, possam ser atendidos; 

Acompanhamento e ateste através de relatórios pelo corpo técnico de nutrição da Secretaria de Educação do Município, e 

pelo corpo técnico da Secretaria de Trabalho e Assistência Social; 

O CAE – Conselho Municipal de Alimentação Escolar, acompanhará o processo de composição dos Kits da merenda com 

produtos da agricultura familiar e critérios de entrega, podendo emitir parecer a serem considerados para fim de execução 

do programa, cujos recursos sejam decorrentes do PNAE. 

 

 

 

 

PLANO DE TRABALHO - FOLHA 3/3 

 

4 - DECLARAÇÃO 
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Declaramos estarmos cientes do plano de trabalho, da presente ação, em cooperação entre as Secretarias Municipal de 

Educação e Secretaria de Trabalho e Assistência Social, para os devidos fins que se fizerem necessários quanto ao fiel 

cumprimento deste plano e respectiva prestação de contas, e concordamos mutuamente com os termos do plano acima.  

 

 

   Extremoz/RN, 08 de maio de 2020.                                   José Eliê Ribeiro              Mércia Matias do Nascimento 

                             Local e Data                                     Sec. Mun. De Educ. e Cult.    Sec. De Trab. E Assist. Social          

 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020  

 
 

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Extremoz/RN, torna público que fará realizar no dia 
27 de maio de 2020 as 09:00hs, Licitação Tomada de Preços, objetivando, contratação de empresa 
especializada em engenharia para executar serviços de Recapeamento de Pavimentação Asfáltica CBUQ - 
Rua Pastor José Segundo Rocha - Jardins de Extremoz - Município de Extremoz/RN. O edital e seus anexos 
estão disponíveis pelo e-mail: cplextremoz2017@gmail.com maiores informações através do mesmo e-mail. 
 
 
EXTREMOZ/RN, 08 de maio de 2020.  
 

 
ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 2/2020 

 PROCESSO Nº 13/2020 
  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 10/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 002/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENÇÃO BÁSICA E 
DE USO HOSPITALAR, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor e 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 a AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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ATENÇÃO BÁSICA E DE USO HOSPITALAR, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Saúde, localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES:  

 Secretaria Municipal de Saúde;    
 
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 Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, 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 

necessário ao fornecimento 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 Serviços;  
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. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
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 e o gerenciado, 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 gerenciado 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 limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  
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a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ: 33.379.154/0001-95 Telefone: (84) 3346-6304  Email: jessica@grupoalphamed.com 

Endereço: Rua Olinto Meira, 1307 , Alecrim, Natal/RN, CEP: 59030-180 

Representante: JESSICA MINAMI TAVARES MURAKAMI - CPF: 092.544.334-46 

 

Item Descrição Marca Unidade Medida Preço Unit.(R$) 

42 0012015 - DEXAMETASONA 4MG - 
COMPRIMIDO 

EMS Unidade 0,27 

77 0012050 - ISOSSORBIDA DINITRATO 20MG - 
COMPRIMIDO 

ZYDUS NIKKHO Unidade 0,34 

78 0012051 - ISOSSORBIDA DINITRATO 40MG - 
COMPRIMIDO 

ZYDUS NIKKHO Unidade 0,37 

117 0012090 - PANTOPRAZOL 40MG - 
COMPRIMIDO 

VITAMEDIC Unidade 0,40 

134 0012229 - SACCHAROMYCES BOULARDII - 
17 LIOFILIZADO (0,5X109 CÉLULAS) 200MG - 
CÁPSULA 

LEGRAND Unidade 3,08 

145 0012119 - VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG 
comprimido 

SANVAL Unidade 0,23 

146 0012120 - ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML, 
GOTAS, FRASCO C/ 20ML 

AIRELA FRASCO 1,28 

149 0012123 - AMBROXOL cloridrato 15MG/1ML 
XAROPE, FRASCO C/ 120ML 

FARMACE FRASCO 2,75 

150 0012124 - AMBROXOL 30MG/ML XAROPE, 
FRASCO C/ 120ML 

FARMACE FRASCO 2,40 

164 0012138 - CLORETO DE SÓDIO 0,9%, 
SOLUÇÃO NASAL USO PEDIÁTRICO, 
FRASCO 30ML ACOPLADO COM FRASCO 
CONTA-GOTAS 

AIRELA FRASCO 1,33 
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171 0012145 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS, FRASCO 20ML  

AIRELA FRASCO 1,39 

173 0012147 - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 
10MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, 
FRASCO C/ 20ML 

HIPOLABOR FRASCO 7,94 

189 0012163 - ÓLEO MINERAL, USO INTERNO, 
FRASCO 100ML 

AIRELA FRASCO 2,19 

195 0012169 - POLIVITAMÍNICO CONTENDO 
VITAMINA A 3000 UI/ML + VITAMINA B1 
2MG/ML + VITAMINA B2 1,5MG/ML + 
VITAMINA B3 15MG/ML + VITAMINA B5 
10MG/ML + VITAMINA B6 2MG/ML + 
VITAMINA B8 0,2MG/ML + VITAMINA C 
80MG/ML + VITAMINA D2 900UI/ML + 
VITAMINA E 15MG/ML, XAROPE, FRASCO 
240 ML. 

BRASTERÁPICA FRASCO 11,92 

240 0012531 - BROMETO DE N-
BUTILESCOPOLAMINA AMPOLA 20 MG/ML 1 
ML 

HIPOLABOR FRASCO 1,13 

269 0012536 - Lidocaína cloridrato GELÉIA 20 
MG/G 2% BISNAGA 30 GRAMAS. 

PHARLAB Bisnaga 3,49 

280 0012503 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4 
MG/ML XAROPE 120ML 

FARMACE SOLUC  2,42 

 
Art. 9º. 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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. 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) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora 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.  
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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. 14. 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. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  
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Extremoz/RN, 04 de maio de 2020. 
 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 33.379.154/0001-95. 
Representante Legal: JESSICA MINAMI TAVARES MURAKAMI 
CPF n.º 092.544.334-46. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 2/2020 

 PROCESSO Nº 13/2020 
  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 002/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENÇÃO BÁSICA E 
DE USO HOSPITALAR, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor e 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 a AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA 
ATENÇÃO BÁSICA E DE USO HOSPITALAR, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Saúde, localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES:  

 Secretaria Municipal de Saúde;    
 
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 Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, 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;  
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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 

necessário ao fornecimento 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 Serviços;  
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. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
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 e o gerenciado, 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:  

e) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
f) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
g) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
h) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 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;  
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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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 

CNPJ: 08.674.752/0001-
40 

Telefone: 
87+38381652_ 

Email: 
pregaoeletronico@cirurgicamontebello.com.br 

Endereço: Rua Cosmorama, 710 , Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51030-640 

Representante: MIRELA DA FONTE OLIVEIRA - CPF: 685.485.834-87 

 

Item Descrição Marca Unidade Medida Preço Unit.(R$) 

4 0003367 - Ácido Ascórbico 500mg - 
Comprimido 

NATULAB Comprimi 0,12 

5 0003368 - Ácido fólico 5mg - 
Comprimido 

NATULAB Comprimi 0,04 

59 0012032 - ESPIRONOLACTONA 
100MG - COMPRIMIDO 

HIPOLABOR Unidade 0,40 

62 0012035 - ETINILESTRADIOL + 
LEVONORGESTREL 0,03 MG + 0,15 
MG BLÍSTER C/ 21 UNIDADES 

BIOLAB Caixa 2,10 

64 0012037 - FLUCONAZOL 150MG - 
CÁPSULA 

MEDQUIMICA Unidade 0,40 

98 0012071 - METFORMINA 500MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI DONADUZZI Unidade 0,09 

99 0012072 - METFORMINA 850MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI DONADUZZI Unidade 0,09 

111 0012084 - NIFEDIPINO 20MG 
LIBERAÇÃO PROLONGADA - 
COMPRIMIDO 

MEDQUIMICA Unidade 0,11 

118 0012091 - PARACETAMOL 500MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI DONADUZZI Unidade 0,08 

123 0012096 - PIROXICAM 20MG - 
COMPRIMIDO 

GEOLAB Unidade 0,12 

126 0012099 - PROMETAZINA 25MG - 
COMPRIMIDO 

TEUTO Unidade 0,13 

147 0003369 - Ácido fólico Solução oral 
0,2mg/ML sol oral 30ml 

NATULAB Fra/gts 5,87 

151 0012125 - AMOXICILINA 100MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 150ML 

PRATI DONADUZZI FRASCO 8,75 

154 0012128 - AZITROMICINA 
600MG/dose, PÓ PARA SUSPENSÃO 
ORAL + FLACONETE DILUENTE 9ML 
+ SERINGA DOSADORA FRASCO 
15ML APÓS RECONSTITUIÇÃO 

PRATI DONADUZZI FRASCO 7,15 

165 0012139 - DEXAMETASONA 1MG/ML 
ELIXIR, FRASCO 100ML 

FARMACE FRASCO 1,30 

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


15 
ANO X – Nº 2194 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2020 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com. 

 

 
 

174 0012148 - ESCOPOLAMINA 
BUTILBROMETO 6,67MG/ML + 
DIPIRONA 334,4MG/ML, 
SUSPENSÃO ORAL GOTAS, 
FRASCO C/ 20ML 

NATULAB FRASCO 6,50 

177 0012522 - Guaco Mikania glomerata s. 
0,5 mg/ml xarope frasco com 120 ml 
cada ml do xarope deve conter 0,1 mg 
de cumarina 

NATULAB FRASCO 2,60 

181 0012155 - IBUPROFENO 50MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL GOTAS, 
FRASCO 20ML 

NATULAB FRASCO 1,10 

184 0012158 - IPRATRÓPIO BROMETO 
0,25MG/ML SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 
GOTAS, FRASCO 20ML 

HIPOLABOR FRASCO 1,00 

192 0012166 - PERMETRINA 50MG/G 
(5%), LOÇÃO TÓPICA, FRASCO C/ 
60ML ACOMPANHADO DE PENTE 
FINO 

NATIVITA FRASCO 2,52 

196 0012170 - PREDNISOLONA, 
FOSFATO SÓDICO 3MG/ML, 
XAROPE, FRASCO C/ 100ML 

PRATI DONADUZZI FRASCO 8,15 

201 0012175 - SULFATO FERROSO 
25MG/ML Fe++, SOLUÇÃO ORAL 
GOTAS, FRASCO 30ML 

NATULAB FRASCO 0,87 

219 0012213 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 
20MG/G (2%), GELÉIA ESTÉRIL 
PARA USO TÓPICO, BISNAGA 30G + 
APLICADORES 

PHARLAB Unidade 3,74 

224 0012527 - Nistatina 25.000 UI/GG 
creme vaginal bisnaga 60 g + 14 
aplicações 

GREENPHARMA Unid 4,28 

235 0012459 - SAIS PARA 
REIDRATAÇÃO ORAL, 
COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, 
CLORETO, CITRATO E GLICOSE, 
CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 
MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 
MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA 
PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL ENVELOPE 
27,9 GRAMAS. 

NATULAB Envelope 0,50 

259 0012490 - FITOMENADIONA 
10MG/ML AMPOLA INJETÁVEL 1 ML. 

HIPOLABOR SOLU INJ 1,35 

266 0012491 - IPRATRÓPIO, BROMETO 
DE 0,25MG/ML FRASCO 20 ML. 

HIPOLABOR SOLUC IN 1,15 

278 0012501 - POLIVINIL + 
PIRROLIDONA + IODO 1% (VEÍCULO 
AQUOSO) 1 LITRO 

VICPHARMA FRASCO 18,75 

281 0012537 - Sulfato ferroso 20 MG/ML 
DE FERRO LI SOLUÇÃO ORAL 
GOTAS 30 ML. 

NATULAB FRASCO 0,95 

 
Art. 9º. 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; 
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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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. 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) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora 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. 14. 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. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
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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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
 

Extremoz/RN, 04 de maio de 2020. 
 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40. 
Representante Legal: MIRELA DA FONTE OLIVEIRA,  
CPF n.º 685.485.834-87. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 2/2020 
 PROCESSO Nº 13/2020 

  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 12/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 002/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
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AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENÇÃO BÁSICA E 
DE USO HOSPITALAR, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor e 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 a AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA 
ATENÇÃO BÁSICA E DE USO HOSPITALAR, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Saúde, localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES:  

 Secretaria Municipal de Saúde;    
 
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 Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, 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 

necessário ao fornecimento 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 Serviços;  
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. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
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 e o gerenciado, 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:  
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i) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
j) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
k) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
l) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 

CNPJ: 12.418.191/0001-95 Telefone: 31+33335699_ Email: conquistamedicamentos@gmail.com 

Endereço: RUA PEDRA VERMELHA, Nº 112, 112 , TABULEIRO, Camboriú/SC, CEP: 88348-012 

Representante: VANDA AOARECIDA DA SILVA DANIEL - CPF: 081.447.128-54 

 

Item Descrição Marca Unidade Medida 
Preço 

Unit.(R$) 

190 0012164 - PARACETAMOL 200MG/ML, SOLUÇÃO 
ORAL GOTAS, FRASCO 15ML 

FR 15ML FRASCO 0,91 

191 0012165 - PERMETRINA 10MG/G (1%), LOÇÃO 
TÓPICA, FRASCO C/ 60ML ACOMPANHADO DE 
PENTE FINO 

FR 60ML FRASCO 1,57 

210 0012204 - CETOCONAZOL 20MG/G (2%), 
SHAMPOO, FRASCO C/ 100ML 

FR 100ML Unidade 5,09 

228 0012222 - SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 
(1%), CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA 50G. 

BG 50G Unidade 4,49 
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Art. 9º. 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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. 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) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora 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. 14. 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.  
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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. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
 

Extremoz/RN, 04 de maio de 2020. 
 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE - CNPJ: 
12.418.191/0001-95. 
Representante Legal: VANDA APARECIDA DA SILVA DANIEL,  
CPF n.º 081.447.128-54. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 2/2020 
 PROCESSO Nº 13/2020 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 13/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 002/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENÇÃO BÁSICA E 
DE USO HOSPITALAR, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor e 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 a AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA 
ATENÇÃO BÁSICA E DE USO HOSPITALAR, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Saúde, localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES:  

 Secretaria Municipal de Saúde;    
 
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 Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, 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 

necessário ao fornecimento 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 Serviços;  
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.  
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Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
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 e o gerenciado, 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:  

m) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
n) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
o) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
p) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA 

CNPJ: 08.778.201/0001-26 Telefone:  Email: pregaoeletronico@drogafonte.com.br 

Endereço: R BARAO DE BONITO, 408 ANEXO 424/450, VARZEA, RECIFE/RN, CEP: 50740-080 

Representante: EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE FILHO - CPF: 293.247.854-00 

 

Item Descrição Marca Unidade Medida 
Preço 

Unit.(R$) 

6 0003375 - Albendazol 400mg - Comprimido PRATI DONAD(PR) Comprimi 0,36 

8 0004287 - Alendronato de Sódio 70mg - 
Comprimido 

CELLERA(MG) COMP 0,20 
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14 0011987 - AMOXICILINA 500MG + 
CLAVULANATO 125MG - COMPRIMIDO 

SANDOZ Unidade 0,99 

22 0011995 - BUTILBROMETO DE 
ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 
SÓDICA 250MG - COMPRIMIDO 

PHARLAB-MG(MG) Unidade 0,45 

27 0012000 - CARBONATO DE CÁLCIO 500 
MG + COLECALCIFEROL (VIT. D) 400 U.I. 
- COMPRIMIDO 

BIONATUS(SP) Unidade 0,13 

29 0012002 - CARVEDILOL 25MG - 
COMPRIMIDO 

EMS(SP) Unidade 0,11 

30 0012003 - CARVEDILOL 3,125MG - 
COMPRIMIDO 

EMS(SP) Unidade 0,07 

31 0012004 - CARVEDILOL 6,25MG - 
COMPRIMIDO 

LEGRAND(SP) Unidade 0,08 

33 0012006 - CETOCONAZOL 200MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI DONAD(PR) Unidade 0,22 

34 0012007 - CINARIZINA 25MG - 
COMPRIMIDO 

BRAINFARMA(GO) Unidade 0,10 

37 0012010 - CIPROFLOXACINO 500MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI DONAD(PR) Unidade 0,23 

39 0012012 - CLINDAMICINA, CLOR 300MG 
- CÁPSULA 

EMS(SP) Unidade 1,06 

44 0003487 - Diclofenaco potássio 50mg - 
COMPRIMIDO 

GEOLAB-GO(GO) Comprimi 0,11 

46 0012019 - DIGOXINA 0,25MG - 
COMPRIMIDO 

PHARLAB-MG(MG) Unidade 0,08 

51 0012024 - DOXAZOSINA 2MG - 
COMPRIMIDO 

SANDOZ(SP) Unidade 0,13 

52 0012025 - DOXAZOSINA 4MG - 
COMPRIMIDO 

SANDOZ(SP) Unidade 0,42 

53 0012026 - ENALAPRIL MALEATO 10MG - 
COMPRIMIDO 

MEDQUIMICA-(MG) Unidade 0,04 

55 0012028 - ENALAPRIL MALEATO 5MG - 
COMPRIMIDO 

EMS(SP) Unidade 0,08 

56 0012029 - ENANTATO DE 
NORETISTERONA+VALERATO DE 
ESTRADIOL 50 MG+5MG/ML AMPOLA  

MABRA(GO) FRASCO 12,05 

60 0012033 - ESPIRONOLACTONA 25MG - 
COMPRIMIDO 

EMS(SP) Unidade 0,13 

65 0012038 - FUROSEMIDA 40MG - 
COMPRIMIDO 

HIPOLABOR-M(MG Unidade 0,05 

81 0012054 - IVERMECTINA 6MG - 
COMPRIMIDO 

VITAMEDIC L(RS) Unidade 0,34 

87 0012060 - LEVOFLOXACINO 500MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI DONAD(PR) Unidade 0,79 

89 0012062 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 
Mcg - COMPRIMIDO 

MERCK(RJ) Unidade 0,08 

91 0012064 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 
Mcg - COMPRIMIDO 

MERCK(RJ) Unidade 0,08 

94 0012067 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 
MG - COMPRIMIDO 

GEOLAB-GO(GO) Unidade 0,09 

96 0012069 - MEDROXIPROGESTERONA 
ACET 150MG/ML FRASCO AMPOLA 1ML 

UNIAO QUIMI(DF) FRASCO 15,75 

100 0012073 - METILDOPA 250MG - 
COMPRIMIDO 

SANVAL(SP) Unidade 0,39 

101 0012074 - METILDOPA 500MG - 
COMPRIMIDO 

SANVAL(SP) Unidade 0,93 
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104 0012077 - METOPROLOL SUCCINATO 
100MG LIBERAÇÃO CONTROLADA - 
COMPRIMIDO 

ACCORD(SP) Unidade 1,33 

105 0012078 - METOPROLOL SUCCINATO 
25MG LIBERAÇÃO CONTROLADA - 
COMPRIMIDO 

ACCORD(SP) Unidade 0,49 

106 0012079 - METOPROLOL SUCCINATO 
50MG LIBERAÇÃO CONTROLADA - 
COMPRIMIDO 

ACCORD(SP) Unidade 0,67 

109 0012082 - NIFEDIPINO 10MG - 
COMPRIMIDO 

GEOLAB-GO(GO) Unidade 0,05 

110 0012083 - NIFEDIPINO 20MG - 
COMPRIMIDO 

GEOLAB-GO(GO) Unidade 0,07 

119 0012092 - PARACETAMOL 750MG - 
COMPRIMIDO 

ZYDUS(RJ) Unidade 0,12 

124 0012097 - PREDNISONA 20MG - 
COMPRIMIDO 

SANVAL(SP) Unidade 0,17 

125 0012098 - PREDNISONA 5MG - 
COMPRIMIDO 

SANVAL(SP) Unidade 0,08 

133 0012228 - SACCHAROMYCES 
BOULARDII - 17 LIOFILIZADO (0,5X109 
CÉLULAS) 100MG - CÁPSULA 

LEGRAND(SP) Unidade 0,57 

136 0012110 - SIMETICONA 40MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI DONAD(PR) Unidade 0,12 

137 0012111 - SINVASTATINA 20MG - 
COMPRIMIDO 

SANDOZ(SP) Unidade 0,06 

140 0012114 - SULFAMETOXAZOL 400MG + 
TRIMETOPRIMA 80MG comprimido 

PRATI DONAD(PR) Unidade 0,11 

144 0012118 - VARFARINA SÓDICA 5MG 
comprimido 

UNIAO QUIMI(DF) Unidade 0,16 

148 0012122 - ALBENDAZOL SUSPENSÃO 
ORAL 40MG/ML, FRASCO 10ML 

PRATI DONAD(PR) FRASCO 1,19 

156 0012130 - BECLOMETASONA, 
DIPROPIONATO 50 µg, AEROSSOL 
DOSIMETRADO CONTENDO 200 DOSES 
(JATOS), COM ADAPTADOR NASAL 

GLAXOSMITHK(RJ) Unidade 21,98 

159 0012133 - BUDESONIDA 32µg/dose 
AEROSOL NASAL, FRASCO 120 doses 

EMS(SP) Unidade 9,34 

161 0012135 - BUDESONIDA 64µg/dose 
AEROSOL NASAL, FRASCO 120 doses 

EMS(SP) Unidade 19,45 

167 0008746 - DEXCLORFENIRAMINA 
MALEATO 0,4MG/ML SOL ORAL 100ML  

HIPOLABOR-M(MG) FRS 1,14 

175 0012149 - FENOTEROL 5MG/ML, 
SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO GOTAS, 
FRASCO 20ML 

HIPOLABOR-M(MG) FRASCO 6,60 

185 0012159 - LACTULOSE 667MG/ML 
XAROPE COM SABOR, FRASCO 120ML 

EMS(SP) FARSCO 7,88 

188 0012162 - NISTATINA 100.000 UI/ML, 
SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50ML 

PRATI DONAD(PR) FRASCO 4,13 

206 0012181 - MONOCORDIL 20 MG - 
MONITRATO DE ISOSSORBIDA - 
COMPRIMIDO. 

ZYDUS(RJ) Unidade 0,11 

208 0012202 - ACICLOVIR 50MG/G, CREME 
DERMATOLÓGICO, BISNAGA 10MG 

PRATI DONAD(PR) Unidade 2,78 

213 0012207 - COLAGENASE 0,6U/G + 
CLORANFENICOL 0,01G/G, POMADA 
DERMATOLÓGICA, BISNAGA 30G 

CRISTALIA-S(SP) Unidade 15,97 
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214 0012208 - COLAGENASE 0,6U/G, 
POMADA DERMATOLÓGICA, BISNAGA 
30G 

CRISTALIA-S(SP) Unidade 15,05 

215 0012209 - DEXAMETASONA 1MG/G 
(0,1%) CREME DERMATOLÓGICO, 
BISNAGA 10G 

SANVAL(SP) Unidade 1,30 

220 0012214 - METRONIDAZOL 100MG/G, 
GEL VAGINAL, BISNAGA C/ 50G + 
APLICADORES 

PRATI DONAD(PR) Unidade 4,77 

221 0012526 - Miconazol nitrato 20 mg/g creme 
vaginal bisnaga com 80 g + aplicadores 

HIPOLABOR-M(MG) Unid 5,84 

231 0012226 - METRONIDAZOL + NISTATINA 
POMADA 100 MG + 20.000 UI/G CREME 
VAGINAL BISNAGA 30 GRAMAS. 

PRATI DONAD(PR) Unidade 6,89 

237 0008664 - ATENOLOL 100MG 
COMPRIMIDO. 

PRATI DONAD(PR) CPR 0,08 

241 0012464 - BROMETO DE N-
BUTILESCOPOLAMINA 10MG 
COMPRIMIDO 

UNIAO QUIMI(DF) COMP 0,51 

243 0012466 - CEFALEXINA 
MONOIDRATADA 500 MG CÁPSULA 

ABL(GO) Cápsula  0,34 

244 0012467 - AMOXICILINA + 
CLAVULONATO DE POTASSIO 500MG + 
125MG COMPRIMIDO. 

SANDOZ(SP) COMP 1,07 

246 0012469 - BUPROPIONA, CLORIDRATO 
DE 150MG COMPRIMIDO. 

NOVA QUIMIC(SP) COMP 0,52 

248 0012471 - CEFALEXINA 
MONOIDRATADA 50 MG/ML 100ML PÓ 
SOLUÇÃO ORAL. 

ABL(GO) SUSP  9,79 

249 0012472 - CLORIDRATO DE 
CIPROFLOXACINO 500 MG 
COMPRIMIDO. 

PRATI DONAD(PR) COMP 0,21 

252 0003461 - Cloreto de potássio 19,1% 10ml 
AMPOLA 

FARMACE-CE(CE) Ampola-s 0,25 

253 0012476 - CLORIDRATO DE 
CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO 

CRISTALIA-S(SP) COMP 0,22 

254 0012477 - CLORIDRATO DE 
CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO 

UNIAO QUIMI(DF) COMP 0,27 

261 0012482 - GLUTARALDEÍDO 2% 5 
LITROS 

RIOQUIMICA-(SP) FRASCO 86,88 

263 0012484 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 
60MG/ML FRASCO 100 ML. 

NATULAB(BA) SUSP  2,39 

268 0012535 - Colagenase sem cloranfenicol 
BISNAGA 30 GRAMAS. 

CRISTALIA-S(SP) Unid 13,05 

274 0012497 - METRONIDAZOL 400 MG 
COMPRIMIDO. 

LEGRAND(SP) COMP 0,44 

275 0012498 - METRONIDAZOL, BENZOIL 
40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML. 

EMS(SP) SUSP  6,47 

279 0012502 - PREDNISOLONA 1MG/ML 
FRASCO 100 ML. 

PRATI DONAD(PR) SOLUC  7,97 

 
 
 
Art. 9º. 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/


27 
ANO X – Nº 2194 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2020 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro. 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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. 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) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora 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. 14. 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.  
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Art. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
 

Extremoz/RN, 04 de maio de 2020. 
 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26. 
Representante Legal: EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO DA FONTE FILHO 
CPF n.º 293.247.854-00. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº. 2/2020 
 PROCESSO Nº 13/2020 

  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 14/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
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(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 002/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENÇÃO BÁSICA E 
DE USO HOSPITALAR, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor e 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 a AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA 
ATENÇÃO BÁSICA E DE USO HOSPITALAR, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Saúde, localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES:  

 Secretaria Municipal de Saúde;    
 
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 Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, 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 

necessário ao fornecimento 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 Serviços;  
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. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
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 e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
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inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

q) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
r) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
s) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
t) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

CNPJ: 23.312.871/0001-46 Telefone: 54+37123655_ Email: exemplarmed@bol.com.br 

Endereço: RUA SERGIPE, 955 SALA Comercial, BELA VISTA, Erechim/RS, CEP: 99704-080 

Representante: CASSIANO RODRIGO CHMIEL - CPF: 948.635.630-00 

 

Item Descrição Marca Unidade Medida Preço Unit.(R$) 

10 0011983 - ALOPURINOL 300MG - 
COMPRIMIDO 

Prati-donaduzzi Unidade 0,26 

129 0012102 - PROPATILNITRATO 10MG - 
COMPRIMIDO 

Farmoquimica Unidade 0,49 

199 0012173 - SIMETICONA 75MG/ML, 
SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO 15ML 

Prati-donaduzzi FRASCO 2,35 

 
Art. 9º. 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:  

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


31 
ANO X – Nº 2194 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2020 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com. 

 

 
 

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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. 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) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora 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. 14. 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. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
 

Extremoz/RN, 04 de maio de 2020. 
 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA –  
CNPJ: 23.312.871/0001-46. 
Representante Legal: CASSIANO RODRIGO CHMIEL 
CPF n.º 948.635.630-00. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 2/2020 
 PROCESSO Nº 13/2020 

  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 15/2020 
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O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 
Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 002/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENÇÃO BÁSICA E 
DE USO HOSPITALAR, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor e 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 a AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA 
ATENÇÃO BÁSICA E DE USO HOSPITALAR, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Saúde, localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES:  

 Secretaria Municipal de Saúde;    
 
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 Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, 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 

necessário ao fornecimento 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 Serviços;  
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.  
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Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
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 e o gerenciado, 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:  

u) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
v) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
w) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
x) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: Phospodont 

CNPJ: 04.451.626/0001-75 Telefone: 84 3217-5960 Email: licitacao@phospodont.com.br 

Endereço: Av. Ayrton Senna, 4148, 4148 , Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59080-100 

Representante: ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA - CPF: 413.273.304-15 

 

Item Descrição Marca Unidade Medida Preço Unit.(R$) 

1 0011973 - ACETAZOLAMIDA 250MG 
COMPRIMIDO 

GENOM Unidade 0,50 

7 0011980 - ALCACHOFRA (Cynara 
scolymus L.) 300MG - COMPRIMIDO 

NATULAB Unidade 0,35 

11 0011984 - AMIODARONA CLORIDRATO GEOLAB Unidade 0,40 
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100MG - COMPRIMIDO 

12 0011985 - AMIODARONA CLORIDRATO 
200MG - COMPRIMIDO 

GEOLAB Unidade 0,54 

13 0011986 - AMOXICILINA 500MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI DONADUZZI & 
CIA LTDA 

Unidade 0,16 

20 0011993 - AZITROMICINA 500MG - 
COMPRIMIDO 

PHARLAB Unidade 0,61 

25 0011998 - CAPTOPRIL 50MG - 
COMPRIMIDO 

PHARLAB Unidade 0,07 

26 0011999 - CARBONATO DE CÁLCIO 
1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE 
CÁLCIO) - COMPRIMIDO 

IMEC Unidade 0,08 

48 0012021 - DIPIRONA 500MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI Unidade 0,11 

66 0012039 - GLIBENCLAMIDA 5MG - 
COMPRIMIDO 

GEOLAB Unidade 0,02 

70 0012043 - HIDRALAZINA 25MG - 
COMPRIMIDO 

NOVARTIS Unidade 0,58 

71 0012044 - HIDRALAZINA 50MG - 
COMPRIMIDO 

NOVARTIS Unidade 0,48 

75 0012048 - ISOFLAVONAS DE SOJA 
150MG - COMPRIMIDO 

PHARMASCIENCE Unidade 0,49 

76 0012049 - ISOSSORBIDA DINITRATO 
10MG - COMPRIMIDO 

EMS Unidade 0,35 

79 0012052 - ISOSSORBIDA DINITRATO 
5MG SUBLINGUAL - COMPRIMIDO 

EMS Unidade 0,29 

86 0012059 - LEVODOPA 250MG + 
CARBIDOPA 25MG - COMPRIMIDO 

CRISTALIA Unidade 1,35 

92 0012065 - LEVOTIROXINA SÓDICA 75 
Mcg - COMPRIMIDO 

MERCK SHARP Unidade 0,27 

102 0012520 - Metilergometrina 0,125 mg 
ampola 1ml 

UNIAO QUIMICA Ampola 1,82 

103 0012076 - METOCLOPRAMIDA 10MG - 
COMPRIMIDO 

HIPOLABOR Unidade 0,14 

108 0012081 - METRONIDAZOL 250MG - 
COMPRIMIDO 

PRATI Unidade 0,12 

122 0012095 - PIRIMETAMINA 25MG - 
COMPRIMIDO 

FQM Unidade 0,09 

132 0012105 - RANITIDINA CLORIDRATO 
150MG - COMPRIMIDO 

GEOLAB Unidade 0,43 

135 0012109 - SECNIDAZOL 1000MG - 
COMPRIMIDO 

PHARLAB Unidade 0,50 

155 0012129 - BECLOMETASONA, 
DIPROPIONATO 200 µg/dose, 
AEROSSOL DOSIMETRADO 
CONTENDO 200 DOSES COM 
ADAPTADOR NASAL 

CHIESI Unidade 46,63 

170 0012144 - DIMENIDRINATO 25MG/ML + 
PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG/ML, 
SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO 
30ML 

UNIAO QUIMICA FRASCO 10,94 

172 0012521 - Eritromicina estolato 50 mg/ml 
suspensão oral frasco 60 ml 

PRATI FRASCO 5,90 

197 0012523 - Ranitidina cloridrato 15 mg/ml 
xarope frasco 120 ml 

NOVAQUIMICA FRASCO 5,53 

209 0012203 - BICARBONATO DE SÓDIO 
PÓ, FRASCO COM 100G OU 

FARMAX Unidade 9,61 
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APROXIMADAMENTE 

211 0012205 - CETOCONAZOL 20MG/G, 
CREME DERMATOLÓGICO USO 
TÓPICO, BISNAGA 30G 

EMS Unidade 3,69 

212 0012206 - CLOSTEBOL, ACETATO 
5MG/G + NEOMICINA, SULFATO 5MG/G, 
CREME VAGINAL, BISNAGA C/ 45G + 
NO MÍNIMO 8 APLICADORES 

MEDLEY Unidade 27,92 

216 0012210 - ESTRIOL 1MG/G, CREME 
VAGINAL, BISNAGA C/ 50G + 
APLICADORES 

SANVAL Unidade 13,00 

218 0012212 - HIDROCORTISONA, 
ACETATO 10MG/G (1%), CREME 
DERMATOLÓGICO, BISNAGA C/ 30G 

UNIAO QUIMICA Unidade 13,81 

222 0012216 - MICONAZOL, NITRATO 
20MG/G, LOÇÃO CREMOSA USO 
TÓPICO, FRASCO 30G 

BELFAR Unidade 5,86 

226 0012220 - PASTA D'ÁGUA, FRASCO 
100G POMADA. 

RIOQUIMICA Unidade 5,97 

227 0012221 - POLIMIXINA B, SULFATO 
10000 UI/ML + NEOMICINA, SULFATO 
5MG/ML + HIDROCORTISONA 10MG/ML, 
SUSPENSÃO OTOLÓGICA, FRASCO 
10ML 

FARMOQUIMICA Unidade 19,33 

229 0012223 - TRIANCINOLONA ACETONIDA 
1MG/G, POMADA ORABASE COM OU 
SEM SABOR, BISNAGA 10G 

PRATI Unidade 5,51 

230 0012225 - CLOBETASOL POMADA 
BISNAGA 30 GRAMAS. 

NOVAQUIMICA Unidade 7,15 

233 0012528 - Óleo de girassol 120 g VIDAFARMA FRASCO 3,56 

234 0012529 - Sal de reidratação hidratação 
oral pó envelope 27,9 gramas. 

NATULAB Unid 0,49 

236 0012460 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 
500MG COMPRIMIDO 

IMEC COMP 0,18 

238 0011724 - AZITROMICINA 40MG/ML 
SUSPENÇÃO ORAL FRASCO 15/ML. 

PRATI FRASCO 7,50 

239 0012530 - BROMETO DE N-
BUTILESCOPOLAMINA 4 MG AMPOLA 5 
ML 

HYPOFARMA Ampola 1,79 

250 0012533 - CITONEURIM 5000 
COMPRIMIDO. 

MERCK SHARP Unid 2,59 

255 0012478 - CLORIDRATO DE 
CLORPROMAZINA 40MG/ML FRASCO 
20 ML. 

CRISTALIA SOLUC  6,43 

256 0012489 - DICLOFENACO RESINATO 
15MG/ML FRASCO 20ML. 

GERMED LTDA GOTAS  2,40 

257 0012479 - DIMETICONA/SIMETICONA 
75MG/ML 15ML 

MEDQUIMICA Solução  1,99 

271 0012494 - SUPLEMENTO DE VITAMINAS 
E MINERAIS PARA GESTANTES 

NATULAB COMP 7,00 

272 0012495 - MEBENDAZOL 20 MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL 30 ML. 

NATULAB SUSP  1,19 

273 0012496 - MEBENDAZOL 100 MG 
COMPRIMIDO. 

BELFAR COMP 0,28 

276 0012499 - MIKANIA GLOMERATA 
SPRENGI (XAROPE DE GUACO) 120 ML. 

NATULAB SOLUC  3,02 

277 0012500 - PARACETAMOL 500MG + 
FOSFATO DE CODEÍNA 30MG 

GEOLAB COMP 0,65 
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COMPRIMIDO. 

 
Art. 9º. 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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. 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) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora 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. 14. 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.  
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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. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
 

Extremoz/RN, 04 de maio de 2020. 
 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
PHOSPODONT - CNPJ: 04.451.626/0001-75. 
Representante Legal: ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA 
CPF n.º 413.273.304-15. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 2/2020 

 PROCESSO Nº 13/2020 
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 16/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 002/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENÇÃO BÁSICA E 
DE USO HOSPITALAR, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor e 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 a AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA 
ATENÇÃO BÁSICA E DE USO HOSPITALAR, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Saúde, localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES:  

 Secretaria Municipal de Saúde;    
 
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 Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, 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 

necessário ao fornecimento 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 Serviços;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
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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. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
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 e o gerenciado, 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:  

y) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
z) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
aa) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
bb) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 

CNPJ: 32.364.822/0001-48 Telefone: 87+38381652_ Email: terrasulmedicamentos@gmail.com 

Endereço: Rua Machado de Assis, 1355 SALA 2 TERREO PREDIO DE ESQUINA, Bela Vista, 
Erechim/RS, CEP: 99704-066 

Representante: MARIA FERRARI SPAZZINI - CPF: 883.741.060-34 

 

Item Descrição Marca Unidade Medida Preço 
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Unit.(R$) 

50 0012023 - DOMPERIDONA 10MG - COMPRIMIDO UND Unidade 0,18 

90 0012063 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 Mcg - 
COMPRIMIDO 

UND Unidade 0,24 

107 0012080 - METOPROLOL TARTARATO 100MG - 
COMPRIMIDO 

UND Unidade 1,02 

 
Art. 9º. 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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. 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) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora 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. 14. 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 
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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. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
 

Extremoz/RN, 04 de maio de 2020. 
 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 32.364.822/0001-48. 
Representante Legal: MARIA FERRARI SPAZZINI, 
CPF n.º 883.741.060-34. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
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PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 2/2020 

 PROCESSO Nº 13/2020 
  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 17/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 

Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA ALVES, RG nº 002.610.721-
SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente Boanerges, 178 - Conj. Estrela do 
Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 002/2020, cujo 
objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENÇÃO BÁSICA E 
DE USO HOSPITALAR, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de 
abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,  do Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015, do Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código 
de Defesa do Consumidor e 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 a AQUISIÇÃO GRADUAL DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PARA 
ATENÇÃO BÁSICA E DE USO HOSPITALAR, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Munic. de Saúde, localizada em EXTREMOZ/RN na qualidade de 
ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES:  

 Secretaria Municipal de Saúde;    
 
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 Decreto Municipal nº 004/2020.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do Prestador, 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 

necessário ao fornecimento pretendidos;  
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 

informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  
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d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  
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. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
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 e o gerenciado, 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:  

cc) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
dd) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
ee) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
ff) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 

conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que assim 
solicitarem.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à época do fato 
ocorrido. 
 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. Os serviços, valores estimados, percentual da taxa de administração, Prestador e as especificações 
dos serviços registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  

Fornecedor: Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. 

CNPJ: 04.372.020/0001-44 Telefone: 84+32175960_ Email:  

Endereço: Rodovia perimetral norte, 591, 591 , Padre ulrico, Francisco Beltrão/PR, CEP: 85601-971 

Representante: PAULO CHAVES JUNIOR - CPF: 101.817.989-56 
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Item Descrição Marca Unidade Medida Preço Unit.(R$) 

2 0003362 - Aciclovir sódico 200mg - 
Comprimido 

COMPRIMIDO Comprimi 0,22 

3 0003364 - Ácido Acetilsalicílico 100mg - 
Comprimido 

COMPRIMIDO Comprimi 0,03 

9 0011982 - ALOPURINOL 100MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO - 
PRATI 

Unidade 0,12 

15 0011988 - AMOXICILINA 875MG + 
CLAVULANATO 125MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO - 
CELLERA 

Unidade 2,40 

16 0011989 - ANLODIPINO BESILATO 
10MG - COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO - 
GEOLAB 

Unidade 0,06 

17 0011990 - ANLODIPINO BESILATO 
5MG - COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO - 
GEOLAB 

Unidade 0,04 

18 0011991 - ATENOLOL 25MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO - 
VITAMEDIC 

Unidade 0,03 

19 0011992 - ATENOLOL 50MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO - 
PRATI 

Unidade 0,05 

24 0011997 - CAPTOPRIL 25MG - 
COMPRIMIDO 

comprimido - 
medquimica 

Unidade 0,03 

28 0012001 - CARVEDILOL 12,5MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,11 

40 0012013 - CLOPIDOGREL 75MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,28 

41 0012014 - COMPLEXO B - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,04 

43 0003480 - DEXCLORFENIRAMINA 
2MG - COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO - 
geolab 

Comprimi 0,07 

45 0012018 - DICLOFENACO SÓDICO 
50MG - COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO - 
BELFAR 

Unidade 0,07 

47 0012020 - DIOSMINA + HESPERIDINA 
450MG + 50MG - COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,64 

54 0012027 - ENALAPRIL MALEATO 
20MG - COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,05 

72 0012045 - HIDROCLOROTIAZIDA 
25MG - COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,02 

73 0012046 - IBUPROFENO 300MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,13 

74 0012047 - IBUPROFENO 600MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,19 

80 0012053 - ITRACONAZOL 100MG - 
CÁPSULA 

CAPSULAS Unidade 0,75 

82 0012055 - LEVODOPA 100MG + 
BENSERASIDA 25MG - COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 1,64 

93 0012066 - LORATADINA 10MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,11 

112 0012085 - NIMESULIDA 100MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,07 

113 0012086 - NORETISTERONA 0,35 MG 
BLÍSTER C/35 UNIDADE 

COMPRIMIDO Caixa 5,82 

114 0012087 - NORFLOXACINO 400MG - 
COMPRIMIDO 

comprimido Unidade 0,30 

115 0012088 - OMEPRAZOL 20MG - 
COMPRIMIDO 

CAPSULAS Unidade 0,07 

120 0012093 - PENTOXIFILINA 400MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,92 

131 0012104 - PROPRANOLOL COMPRIMIDO Unidade 0,03 
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CLORIDRATO 40MG - COMPRIMIDO 

138 0012112 - SINVASTATINA 40MG - 
COMPRIMIDO 

COMPRIMIDO Unidade 0,11 

141 0012115 - SULFATO FERROSO 40MG 
de ferro li comprimido 

COMPRIMIDO Unidade 0,04 

142 0012116 - TENOXICAM 20MG 
comprimido 

COMPRIMIDO Unidade 0,50 

143 0012117 - TIAMINA 300MG 
comprimido 

comprimido Unidade 0,23 

168 0012142 - DICLOFENACO RESINATO 
15MG/ML, SUSPENSÃO ORAL 
GOTAS, FRASCO C/ 10ML 

FRASCO FRASCO 2,82 

179 0012153 - HIDROXIZINA 
CLORIDRATO 2MG/ML, XAROPE, 
FRASCO 100ML 

frasco FRASCO 7,50 

232 0012227 - DICLOFENACO 
DIETILAMÔNIO GEL 10 MG/G 
BISNAGA 60 GRAMAS. 

TUBOS Unidade 5,35 

 
Art. 9º. 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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 
Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  
Art. 13. 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) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora 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. 14. 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;  
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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. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e achada 
conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
 

Extremoz/RN, 04 de maio de 2020. 
 
 

Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
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Pelo Órgão Gerenciador 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 

 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda. - CNPJ: 04.372.020/0001-44. 
Representante Legal: PAULO CHAVES JUNIOR,  
CPF n.º 101.817.989-56. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
 PODER LEGISLATIVO  

 

MESA DIRETORA 
 Presidente: Fábio Vicente da Silva  

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

Sem atos oficias nesta data 
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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: 
I - 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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