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Diário Oficial 
Nº 2218 -  ANO X TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO 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 
 

GABINETE CIVIL 

 
 

PORTARIA Nº 197/2020 – GP  

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 
935/2018. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Exonerar a pedido, a servidora TEREZA DANIELA CUNHA GOMES, CPF Nº 837.176.254-

20 do cargo de professora N II-A, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
  
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 16 de junho de 2020. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 
 
 

PORTARIA Nº 12 /2020/SME - EXTREMOZ/RN  
 
 

Estabelece calendário para coleta de dados 
Educacenso da rede municipal de ensino de 
Extremoz – RN. 

  
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, no uso 
das atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO que o Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação 
básica e a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. É coordenado pelo Inep e realizado 
em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de 
todas as escolas públicas e privadas do país. 
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CONSIDERANDO que o Censo Escolar é uma ferramenta fundamental para que os atores educacionais 
possam compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do Distrito 
Federal, bem como das escolas e, com isso, acompanhar a efetividade das políticas públicas. 
 
CONSIDERANDO que o Censo é realizado de forma descentralizada, por meio de uma colaboração entre a 
União, os estados e os municípios. De acordo com a Portaria MEC nº 316, de 4 de abril de 2007, as 
atribuições dos diferentes atores no processo são: 
a) Ao Inep cabe definir e disponibilizar para os demais atores o cronograma anual de atividades, os 
instrumentos e os meios necessários à execução do Censo; estabelecer mecanismos de controle de 
qualidade da informação; organizar e enviar para publicação os resultados; além de avaliar e acompanhar 
todas as etapas do processo censitário, a fim de garantir o alcance de seus objetivos e o aperfeiçoamento 
constante; 
b) Aos gestores dos sistemas estaduais e municipais de educação cabe treinar os agentes que coordenarão 
o processo censitário nas respectivas escolas vinculadas; acompanhar e controlar toda a execução do 
processo censitário no seu território; zelar pelo cumprimento dos prazos e normas estabelecidas, bem como 
responsabilizar-se solidariamente pela veracidade dos dados declarados nos seus respectivos sistemas de 
ensino; 
c) Aos diretores e dirigentes dos estabelecimentos de ensino público e privado cabe responder ao Censo 
Escolar da Educação Básica, no Sistema Educacenso, responsabilizando-se pela veracidade das 
informações declaradas. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica definido, o calendário de coleta de dados para o Educacenso, sendo de 
responsabilidade dos gestores escolares os procedimentos de preenchimento do Censo Escolar; 
Art. 2º Os dados declarados pelas unidades escolares devem ter como base os registros administrativos e 
acadêmicos de cada escola (ficha de matrícula, diário de classe, livro de frequência, histórico escolar, 
sistemas eletrônicos de acompanhamento, diário do professor, regimento escolar, projeto político-
pedagógico, documentos de modulação de professores e de enturmação, dentre outros). Essa exigência é 
fundamental para a garantia da fidedignidade dos dados declarados; 
Art. 3º O não cumprimento dos prazos poderá acarretar em abertura de procedimentos administrativos 
previstas no estatuto do servidor. 

CALENDÁRIO EDUCACENSO 2020 

MODALIDADE 
PRAZO FINAL PARA INCLUSÃO DE 

DADOS NO EDUCACENSO 

Educação Infantil; Ensino Fundamental 
e EJA 

31 de Julho de 2020 

 
 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

Extremoz/RN, 16 de junho de 2020 
 
 
 

JOSÉ ELIE RIBEIRO 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

Portaria N° 010/2020-GP 

 
 

 
PORTARIA Nº 13/2020/SME - EXTREMOZ/RN  

 
Dispõe sobre o desenvolvimento das aulas remotas na 
Rede Municipal de Extremoz. 

  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, no 
uso de suas atribuições legais, dispõe sobre o desenvolvimento das aulas remotas na Rede Municipal de 
Extremoz. 
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CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP nº 05 de 28/04/2020, reorganização do Calendário Escolar e da 
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 
anual, em razão da Pandemia da COVID-19. 
 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa Nº 01/2020 – CEE/SEEC – RN, DE 05/04/2020 que dispõe sobre 
regime excepcional e transitório, de atividades escolares não presenciais nas instituições de ensino 
integrantes do Sistema Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, atendendo às decisões de 
isolamento social definidas pelo Governo do Estado com o fim de evitar e combater o avanço da pandemia 
causada pelo coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 03/2020 do CME/GS/SME de Extremoz de 27 de abril de 2020 que dispõe 
sobre o regime excepcional e transitório, de atividades escolares não presenciais nas instituições de ensino 
integrantes do Sistema Municipal de Educação, atendendo às decisões de isolamento social definidas pelo 
Governo do Estado com o fim de evitar e combater o avanço da pandemia causada pelo coronavírus 
(COVID-19). 
 
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal Nº 013/2020, estado de calamidade pública, 
econômica e financeira e estabelece regime de quarentena no âmbito do município de Extremoz/RN, dá 
outras providências para o enfrentamento da pandemia decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19), 
 
CONSIDERANDO os relatórios enviados pelos gestores das escolas municipais, com informações acerca da 
adesão ou não das atividades remotas, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Que a secretaria Municipal de Educação dará o apoio necessário, através dos seus técnicos, no que 
concerne às orientações pedagógicas, para o desenvolvimento das referidas atividades,  
 
Art. 2º Que cada Escola, que aderiu às aulas remotas, enviará seu plano de ação, conforme orientação do 
Guia de Atividades Remotas, elaborado por esta secretaria.     
 
Art. 3º - Que as Escolas que não fizeram adesão às aula remotas serão obrigadas a, após pandemia, 
cumprir com a efetivação das 800h de atividades educacionais, conforme demanda a LDB – 9394/96. 
 
Art.4º  Que embora alguma das Escolas Municipais não tenha aderido às aulas remotas, mas que algum ou 
alguns dos seus professores desejarem fazer tal adesão, podem entrar em contato com a SME, para as 
devidas orientações, sendo o mesmo respaldado pela resolução 03/2020 – CME, que garante o 
desenvolvimento das aulas remotas. 
 
Art. 5º   Compete ao gestor e coordenador pedagógico da escola orientar, acompanhar e avaliar a execução 
dos trabalhos, assegurando o cumprimento dos dispositivos estabelecidos nesta Portaria. 
 
Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

JOSÉ ELIE RIBEIRO 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

Portaria N° 010/2020-GP 

 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 
 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Saúde, Sra. ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES, brasileira, casada, CPF: 
024.847.484-77, residente e domiciliada na Rua Gustavo Cordeiro de Farias, 148 – Petrópolis, Ed. Luis de 
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Barros, Bl. “B”, ap. 801, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro 
de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 
012/2020, cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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 à AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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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Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito.  
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:  
EMPRESA: J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI  
CNPJ: 22.486.978/0001-48  
Endereço: Rua José Peixoto, 2000 – Emaús, Parnamirim/RN – CEP: 59.148-220. 
Email: jrcp1990@hotmail.com  
Representante: José Reinaldo Coelho Peixoto 

ITEM  DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. V. UNIT. 
R$ 

01 

145 - 0009198 - Fraldas descartáveis infantil, com 
gel protetor, formato anatômico c/ elástico nas 
pernas , contendo cobertura interna que retém a 
umidade longa de pele, cobertura externa 
impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis e 
tamanho GG, Pacote com 10 

 
 
Fralda 
Infantil 
GG 

Pacote 7,49 

02 

146 - 0009199 - Fraldas descartáveis infantil, com 
gel protetor, formato anatômico c/ elástico nas 
pernas , contendo cobertura interna que retém a 
umidade longa de pele, cobertura externa 
impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis e 
tamanho G, Pacote com 10  

 
 
 
Fralda 
Infantil G 

Pacote 5,67 

03 148 - 0009201 - Fraldas descartáveis infantil,  Pacote 4,95 
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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”. 

formato anatômico c/ elástico nas pernas , contendo 
cobertura interna que retém a umidade longa de 
pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas 
adesivas reguláveis e tamanho P, Pacote com 10  

 
Fralda 
Infantil P 

04 
209 - 0009264 - Saco plástico para lixo infectante 
100 litros (branco leitoso com identificação "lixo 
infectante").  

Saco 
Infectante 
50L 

Unidade 0,31 

05 
210 - 0009265 - Saco plástico para lixo infectante 50 
litros (branco leitoso com identificação "lixo 
infectante").  

Saco 
Infectante 
100L 

Unidade 0,16 
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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, 15 de junho de 2020. 
 
_______________________________________ 
Município de Extremoz 
ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES  
Pelo Órgão Gerenciador 
_____________________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 
J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 
CNPJ: 22.486.978/0001-48 
Representante: José Reinaldo Coelho Peixoto 
CPF: 466.698.684-72 
  

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 
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O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Saúde, Sra. ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES, brasileira, casada, CPF: 
024.847.484-77, residente e domiciliada na Rua Gustavo Cordeiro de Farias, 148 – Petrópolis, Ed. Luis de 
Barros, Bl. “B”, ap. 801, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro 
de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 
012/2020, cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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 à AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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 
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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:  
Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito.  
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:  
EMPRESA: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI  
CNPJ: 26.690.173/0001-72  
Endereço: Av. Capitão Mor Gouveia, 272 – Felipe Camarão, Natal/RN – CEP: 59.072-300. 
Email: jm.licitacao2017@gmail.com 
Representante: Tonio Fernando Silveira Mariz 

ITE
M  

DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. V. UNIT. 
R$ 

01 
1 - 0009046 - Abaixador de língua, em madeira, lisa, isenta de 
rebarbas, com superfície devidamente acabada, pacote com 
100 unidades 

 
 
THEOTO 

Pacote 3,30 

02 2 - 0009047 - Álcool etÍlico 70% em gel 500G 
 
ESPUMIL 

Frasco 6,50 

03 

12 - 0009061 - Agulha hipodérmica estéril descartável, atóxica, 
cânula com paredes finas e bisel trifacetado, fabricado em aço 
inoxidável, siliconizada, canhão em polipropileno colorido, 
padrão universal. Tamanho: 0,55x20mm 

 
 
DESCARPAC
K 

Unidad
e 

0,06 

04 13 - 0009062 - Agulha hipodérmica estéril descartável, atóxica,  Unidad 0,06 
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cânula com paredes finas e bisel trifacetado, fabricado em aço 
inoxidável, siliconizada, canhão em polipropileno colorido, 
padrão universal. Tamanho: 0,7 mm x 25mm. (marca de 
referência: SR ou BD) 

 
 
DESCARPAC
K 

e 

05 

14 - 0009063 - Agulha hipodérmica estéril descartável, atóxica, 
cânula com paredes finas e bisel trifacetado, fabricado em aço 
inoxidável, siliconizada, canhão em polipropileno colorido, 
padrão universal. Tamanho: 0,7mm x 30mm. ((marca de 
referência: SR ou BD) 

 
 
 
DESCARPAC
K 

Unidad
e 

0,06 

06 

15 - 0009064 - Agulha hipodérmica estéril descartável, atóxica, 
cânula com paredes finas e bisel trifacetado, fabricado em aço 
inoxidável, siliconizada, canhão em polipropileno colorido, 
padrão universal. Tamanho: 0,8mm x 30mm (marca de 
referência: SR ou BD) 

DESCARPAC
K 

Unidad
e 

 0,06 

07 
19 - 0009069 - Almontolia em plástico rígido, banco, bico reto, 
capacidade de 125mL (marca de referência J PROLAB) 

J PROLAB 
Unidad
e 

 2,35 

08 
20 - 0009070 - Almontolia em plástico rígido, âmbar, bico reto, 
capacidade de 250mL (marca de referência J PROLAB) 

J PROLAB 
Unidad
e 

2,30 

09 
21 - 0009071 - Almontolia em plástico rígido, âmbar, bico reto, 
capacidade de 500mL (marca de referência J PROLAB) 

J PROLAB 
Unidad
e 

4,40 

10 
22 - 0009072 - Almontolia em plástico rígido, branco, bico reto, 
capacidade de 250mL (marca de referência J PROLAB) 

J PROLAB 
Unidad
e 

3,40 

11 
23 - 0009073 - Almontolia em plástico rígido, branco, bico reto, 
capacidade de 500mL (marca de referência J PROLAB) 

J PROLAB 
Unidad
e 

4,20 

12 
24 - 0009074 - Aparelho descartável para tricotomia, com duas 
superfícies. duas lâminas de corte de 4cm protegidas na borda 
dentada. (marca de referência: BIC) 

VITALMAX 
Unidad
e 

1,00 

13 

25 - 0009075 - Atadura de crepom I (conforme NBR 
14.056/2002), medindo 15 cm de largura x 1,8 metros de 
comprimento (repouso). Embalada individualmente e 
acondicionada em pacotes de 12 unidades, constando 
externamente dados de identificação, conforme RDC 185 de 
22/10/2001(ANVISA) E PORTARIA 106/2003 do INMETRO 
(marca de referência: CREMER/CYSNE) 

BIOTEXTIL Pacote 6,86 

14 

27 - 0009077 - Atadura de crepom tipo I (conforme NBR 
14.056/2002), medindo 12 cm de largura x 1,8 metros de 
comprimento (repouso). Embalada individualmente e 
acondicionada em pacotes com 12 unidades, constando 
extremamente dados de identificação, conforme RDC 185de 
22/10/2001(ANVISA) e portaria 106/2003 do INMETRO (marca 
de referência: CREMER/CYSNE) 

BIOTEXTIL Pacote 6,00 

15 

29 - 0009079 - Avental descartável, confeccionado em 100% 
polipropileno, tamanho único, com tiras externas para 
amarração da cintura, gramatura 20g/m2, com punhos de 
material elástico (marca de referência: DESCAPARCK) 

PROTDESC 
Unidad
e 

7,80 

16 

30 - 0009080 - Bandagem pronta para bota de unna composta 
por bandagem 100% algodão-tecido não estéril, inelástica, 
embalada individualmente, impregnada com pasta contendo 
óxido de zinco 10%, água destilada, glicerina, óleo mineral e 
gelatina. Apresentação medindo 10x 10cm. Permitindo 
variação de 3cm em média ( marca de referência: 
SMITH/CONVATEC) 

CASEX 
Unidad
e 

27,40 

17 

31 - 0009081 - Bolsa para estoma intestinal (1 peça),recortável 
até diâmetro de 701(+/-6mm), aplicação adulto. Parte coletora 
constituida por material transparente, maleável, macio e 
drenável, placa de resina sintética plana, com filtro de carvão 
ativado. Clamp por bolsa ou sistema de fechamento tipo 
envelope de velcro integrado. (marca de referência: 
COLOPLAST/CONVATEC) 

CONVATEC 
Unidad
e 

13,44 

18 
32 - 0009082 - Cânula de Guedel, descartável n. 0, PVC 
flexível, polipropileno (inserto). (marca de referência: 
PROTEC) 

FOYOMED 
Unidad
e 

3,90 

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


11 
ANO X – Nº 2218 – EXTREMOZ/RN, TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO 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. 

 

 
 

19 
33 - 0009083 - Cânula de Guedel, descartável n. 00, PVC 
flexível, polipropileno (inserto). (marca de referência: 
PROTEC) 

FOYOMED 
Unidad
e 

3,90 

20 
34 - 0009084 - Cânula de Guedel, descartável n. 1, PVC 
flexível, polipropileno (inserto). (marca de referência: 
PROTEC) 

FOYOMED 
Unidad
e 

3,90 

21 
35 - 0009085 - Cânula de Guedel, descartável n. 2, PVC 
flexível, polipropileno (inserto). (marca de referência: 
PROTEC) 

FOYOMED 
Unidad
e 

5,20 

22 
36 - 0009086 - Cânula de Guedel, descartável n. 3, PVC 
flexível, polipropileno (inserto). (marca de referência: 
PROTEC) 

FOYOMED 
Unidad
e 

5,20 

23 
37 - 0009087 - Cânula de Guedel, descartável n. 4, PVC 
flexível, polipropileno (inserto). (marca de referência: 
PROTEC) 

FOYOMED 
Unidad
e 

5,20 

24 
38 - 0009088 - Cânula de Guedel, descartável n. 5, PVC 
flexível, polipropileno (inserto). (marca de referência: 
PROTEC) 

 
 
FOYOMED 

Unidad
e 

5,20 

25 
39 - 0009089 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril 3,0 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,50 

26 
40 - 0009090 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 3,5 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,50 

27 
41 - 0009091 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 4,0 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,50 

28 
42 - 0009092 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 5,0 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,10 

29 
43 - 0009093 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 5,5 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,40 

30 
44 - 0009094 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 6,0 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,10 

31 
45 - 0009095 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 6,5 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,10 

32 
46 - 0009097 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 7,5 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,10 

33 
47 - 0009096 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 7,0 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,10 

34 
48 - 0009098 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 8,0 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,10 

35 
49 - 0009099 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 8,5 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,10 

36 
50 - 0009100 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril n. 9,0 
(marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,10 

37 
51 - 0009101 - Cânula endotraqueal, descartável com toda 
extensão graduada, bisel atraumatico, com balão, estéril, n. 
2,5 (marca de referência: SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

4,50 

38 

56 - 0009107 - Cateter intravenoso periférico 22Gx19mm em 
poliuretano radiopaco e transparente com dispositivo de 
proteção ergonômico com encapsulamento total da agulha, 
agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável com bisel 

TOP MED 
Unidad
e 

1,40 
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trifacetato, camara de refluxo transparente e filtro poroso 
hidrofobotico. NR 32. (marca de referência: 
SOLIDOR/POLYMED) 

39 

57 - 0009108 - Cateter intravenoso periférico 24Gx19mm em 
poliuretano radiopaco e transparente com dispositivo de 
proteção ergonômico com encapsulamento total da agulha, 
agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável com bisel 
trifacetato, camara de refluxo transparente e filtro poroso 
hidrofobotico. NR 32. (marca de referência: 
SOLIDOR/POLYMED) 

TOP MED 
Unidad
e 

1,30 

40 

58 - 0009109 - Cateter nasal para oxigênio tipo descartável 
siliconizado, confeccionado em polivinil atóxico, contendo em 
sua extremidade um dispositivo de silicone dois “dentes de 
garfo” que se adapta nas narinas com fixação sobre orelhas 
como óculos. Tamanho: ADULTO.(marca de referência: 
MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,90 

41 

59 - 0009110 - Cateter nasal para oxigênio tipo óculos 
descartável siliconizado, confeccionado em polivinil atóxico 
,contendo em sua extremidade um dispositivo de silicone 
doi”dentes de garfo”que se adapta nas narinas com fixação 
sobre orelhas como óculos .Tamanho : PEDIATRICO (marca 
de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,99 

42 

60 - 0009111 - Clamp umbilical, estéril ,confeccionado em 
plástico resistente, atóxico , em forma de pinça dentada 
internamente com feixo de segurança ,dimensão aproximada 
de 5 cm (marca de referência: MEDSONDA) 

FOYOMED 
Unidad
e 

0,80 

43 
61 - 0009112 - Clorexidina solução aquosa 0,5% com 1 litro 
(marca de referência RIOQUÍMICA) 

RIOQUIMICA Frasco 10,00 

44 
62 - 0009113 - Clorexidina solução aquosa 0,2% com 1 litro 
(marca de referência RIOQUÍMICA) 

RIOQUIMICA Frasco 6,30 

45 
63 - 0009114 - Clorexidina solução aquosa 1% 1 litro (marca 
de referência RIOQUÍMICA) 

RIOQUIMICA Litro 10,00 

46 
64 - 0009115 - Clorexidina degermante 2% com 1 litro (marca 
de referência RIOQUÍMICA) 

RIOQUIMICA Frasco 12,20 

47 

69 - 0009120 - Colar cervical, constituído de espuma, 
revestido em malha de algodão ,dotado de fecho em velcro, 
descartável não estéril, embalado individualmente Tamanho M 
(marca de referência: POLARFIX) 

RESGATE 
Unidad
e 

8,70 

48 

70 - 0009121 - Colar cervical, constituído de espuma, 
revestido em malha de algodão, dotado de fecho em velcro, 
descartável, não estéril, embalado individualmente. Tamanho 
G (marca de referência: POLARFIX) 

RESGATE 
Unidad
e 

9,90 

49 

71 - 0009122 - Colar cervical, constituído de espuma, 
revestido em malha de algodão, dotado de fecho em velcro, 
descartável, não estéril, embalado individualmente. Tamanho 
P (marca de referência: POLARFIX) 

RESGATE 
Unidad
e 

10,10 

50 

74 - 0009125 - Coletor de urina, feminino, infantil, em plástico 
flexível, atóxico,bordas demarcadas, adesivo hipoalergênico, 
graduação a cada 10mL que permita identificação (nome, 
leito,data), estéril, descartável. Embalagem individual. (marca 
de referência: MARK MED) 

MARK MED 
Unidad
e 

0,80 

51 

75 - 0009126 - Coletor de urina, masculino, infantil, em plástico 
flexível, atóxico,bordas demarcadas, adesivo hipoalergênico, 
graduação a cada 10mL que permita identificação (nome, 
leito,data), estéril, descartável. Embalagem individual. (marca 
de referência: MARK MED) 

MARK MED Pacote 0,56 

52 

77 - 0009129 - Coletor para descartar material perfuro 
cortante, capacidade de 7,0L, confeccionado em papel 
incinerável, cor amarela, acompanhado de saco plástico, com 
instruções de montagem e uso impressa externamente, cinta 
em material resistente à perfurações, alça para transporte fixa 
ao coletor, tampa fixa ao coletor, bocal com abertura que 

DESCARBOX 
Unidad
e 

2,70 
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facilite o descarte e linha que apresente o limite máximo de 
enchimento. Fabricado de acordo com a NR32 (MTE), 
constando externamente a simbologia de material infectante 
conforme NBR 7500. Deve atender as normas NBR 13853, 
RDC 306, CONAMA 358 (marca de referência: 
DESCARBOX/DESCARPACK) 

53 

78 - 0009130 - Coletor universal, descartável, estéril, 
capacidade de 90(+/-10) mL, em pástico transparente, com 
tampa rosqueada e etiqueta de identificação. (marca de 
referência: J PROLAB/CRAL) 

CRAL 
Unidad
e 

0,34 

54 

79 - 0009131 - Coletor universal, descartável, não estéril, 
capacidade de 90(+/-10) mL, em pástico transparente, com 
tampa rosqueada e etiqueta de identificação. (marca de 
referência: J PROLAB/CRAL) 

CRAL 
Unidad
e 

0,29 

55 

81 - 0009133 - Compressa de gaze hidrófila em rolo, 8 dobras, 
com estrutura de 13 fios/cm2, sem falhas ou fiapos, 91m 
x91cm. (marca de referência: 
CREMER/POLARFIX/BIOTEXTIL) 

AMERICA Rolo 16,80 

56 

86 - 0009138 - Dispositivo intravenoso, com agulha de aço 
inox siliconizada de bisel curto, biangular e trifacetada,asa de 
plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo 
viniculo leve, flexível e transparente atóxico e conector tipo 
luer-look com tampa transparente e removível estéril, calibre 
19G (marca de referência: SOLIDOR/POLYMED) 

SOLIDOR 
Unidad
e 

0,20 

57 

87 - 0009139 - Dispositivo intravenoso, com agulha de aço 
inox siliconizada de bisel curto, biangular e trifacetada,asa de 
plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo 
viniculo leve, flexível e transparente atóxico e conector tipo 
luer-look com tampa transparente e removível estéril, calibre 
21G (marca de referência: SOLIDOR/POLYMED) 

SOLIDOR 
Unidad
e 

0,20 

58 

89 - 0009141 - Dispositivo intravenoso, com agulha de aço 
inox siliconizada de bisel curto, biangular e trifacetada,asa de 
plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo 
viniculo leve, flexível e transparente atóxico e conector tipo 
luer-look com tampa transparente e removível estéril, calibre 
25G (marca de referência: SOLIDOR/POLYMED) 

SOLIDOR 
Unidad
e 

0,18 

59 

90 - 0009142 - Dispositivo intravenoso, com agulha de aço 
inox siliconizada de bisel curto, biangular e trifacetada,asa de 
plástico flexível com sua parte dorsal totalmente lisa, tubo 
viniculo leve, flexível e transparente atóxico e conector tipo 
luer-look com tampa transparente e removível estéril, calibre 
27G (marca de referência: SOLIDOR/POLYMED) 

SOLIDOR 
Unidad
e 

0,20 

60 
91 - 0009143 - Dispositivo para conexão de soluções 
parenterais, em duas vias , descartável , estéril. (marca de 
referência: SOLIDOR/MEDSONDA) 

VITAGOLD 
Unidad
e 

1,00 

61 

93 - 0009145 - Dispositivo para incontinência urinária, 
masculino, em latex natural, modelo condon (tipo 
preservativo), atóxico, maleável, resistente. Extremidade 
afunilada com orificio reforçado para conexão em coletor. Anel 
de cotorno na extremidade superior para adaptação anatômica 
com extensor transparente descartável n°5.(marca de 
referência: COLOPLAST/MEDSONDA) 

MEDSONDA 
Unidad
e 

1,89 

62 

96 - 0009148 - Eletrodo descartáveis composto de botão em 
aço inox e gel condutor circundam por tecido não tecido, com 
adesivo hipoalérgico PA fixação Tamanho adulto (marca de 
referência: STAR MED/SOLIDOR) 

VITALCO 
Unidad
e 

0,23 

63 

100 - 0009152 - Equipo para soro , macrogotas , dotado de 
câmera flexível com gotejador de 1ml/20gotas e filtro de ar 
lateral, tubo em vinil translucido c / pinça rolete , flash - ball e 
injetor lateral, estéril. (marca de referência: 
EMBRAMED/DESCARPACK) 

OLIMED 
Unidad
e 

0,80 

64 105 - 0009157 - Escova endocervical com ponta protegida, KOLPLAST Unidad 0,23 
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estéril, descartável haste em plástico polietileno, atóxico 
resistente a tração , com microcerdas ,macias, medindo aprox. 
.2cm,embalada individualmente em papel grau cirúrgico. 
(marca de referência: KOLPLAST) 

e 

65 

107 - 0009159 - Esparadrapo em tecido 100% algodão 
impermeabilizado c/ adesividade firme e segura, carretel c/ 
capa plástica de proteção.Tamanho 5cm x 4,5m (marca de 
referência: MISSNER/CREMER/PROCITEX) 

MISSNER Rolo 4,00 

66 
108 - 0009160 - Espátula se Ayres em madeira ,lisa, isenta de 
rebarbas , com superfícies devidamente acabada, pacote com 
100 unidade. (marca de referência: THEOTO) 

THEOTO Pacote 5,70 

67 
109 - 0009161 - Especulo ginecológico, não estéril ,atóxico , 
apirogênico embalado individualmente .Tamanho G. (marca de 
referência: CRAL) 

CRAL 
Unidad
e 

0,76 

68 
110 - 0009162 - Especulo ginecológico, não estéril atóxico, 
apirogênico embalado individualmente. Tamanho M (marca de 
referência: CRAL) 

CRAL 
Unidad
e 

0,70 

69 
112 - 0009164 - Éter sulfúrico 50% com 1 litro (marca de 
referência: RIOQUÍMICA) 

RIOQUIMICA Frasco 35,00 

70 

117 - 0009170 - Fio cirúrgico cat-gut cromado, estéril, 
absorvível, diâmetro 2-0, medindo 75 cm de comprimento, c/ 
agulha de 3/8 de círculo, cortante, medindo 4 cm, em envelope 
individual. (marca de referência: SHALON/SOMERVILE) 

TECHNOFIO 
Unidad
e 

4,00 

71 

119 - 0009172 - Fio cirúrgico cat-gut cromado, estéril, 
absorvível, diâmetro 4-0, medindo 75 cm de comprimento, c/ 
agulha de 3/8 de círculo, cortante, medindo 3 cm, em envelope 
individual. (marca de referência: SHALON/SOMERVILE) 

TECHNOFIO 
Unidad
e 

4,00 

72 

121 - 0009174 - Fio cirúrgico cat-gut simples, estéril , não 
absorvível , diâmetro 0 medindo 75cm de comprimento, c/ 
agulha de 3/8 de círculo, cortante ,medindo 3cm, em envelope 
individual. (marca de referência: SHALON/SOMERVILE) 

TECHNOFIO 
Unidad
e 

3,50 

73 

125 - 0009179 - Fio cirúrgico cat-gut simples, estéril , não 
absorvível , diâmetro 5-0 medindo 75cm de comprimento, c/ 
agulha de 3/8 de círculo, cortante ,medindo 2cm, em envelope 
individual. (marca de referência: SHALON/SOMERVILE) 

TECHNOFIO 
Unidad
e 

4,00 

74 

133 - 0009186 - Fita adesiva branca ,uso hospitalar , 
confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel 
crepado tratado e a outra face no adesivo acrílico, que não 
deve deixar resíduos nas superfícies onde é aplicada . Deve 
apresentar excelente adesão e ser resistente. Tamanho 19mm 
x 50m (marca de referência: CREMER /MISSNER/ 
MASTERFIX) 

HOSPFLEX Rolo 3,20 

75 

135 - 0009188 - Fita hipoalérgica para curativos em tecido não 
tecido a base de fibras viscosas com adesivo acrilico, 
microposa, com 2,5cm x 4,5m, com capa plástica de proteção 
(marca de referência: MISSNER/CREMER) 

MISSNER Rolo 2,00 

76 

137 - 0009190 - Fita hipoalérgica para curativos em tecido não 
tecido a base de fibras viscosas com adesivo acrilico, 
microposa,com 5cm x 4,5m, com capa plástica de proteção 
(marca de referência: MISSNER/CREMER) 

MISSNER Rolo 4,70 

77 

144 - 0009197 - Fralda geriátrica descartável , com gel 
protetor, formato anatômico c/ elástico nas pernas , contendo 
cobertura interna que retém a umidade longa de pele, 
cobertura externa impermeável, contendo fitas adesivas 
reguláveis e tamanho P, Pacote com 8 unidades (marca de 
referência: BIGMAXI/BIOFRAL/ BIGFRAL/MASTER CARE) 

PLENA Pacote 9,90 

78 

149 - 0009202 - Frasco estéril transparente para dieta enteral. 
Possui tampa de rosca com obturador e medidas laterais. 
Acompanha etiqueta de identificação com 300mL (marca de 
referência: EMBRAMED) 

CREMER 
Unidad
e 

1,10 

79 
150 - 0009203 - Frasco estéril transparente para dieta enteral. 
Possui tampa de rosca com obturador e medidas laterais. 

CREMER 
Unidad
e 

2,10 
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Acompanha etiqueta de identificação com 500mL (marca de 
referência: EMBRAMED) 

80 

153 - 0009206 - Gel incolor hidratante e absorvente para 
feridas, não estéril, composto de carboximetilcelulose sódica e 
alginato de cálcio e sódio num excipiente aquoso, transparente 
e viscoso. Ao mesmo em que apresentaa capacidadede 
hidratar feridas secas favorecendo o desbridamento em 
tecidos inviáveis, oferece ambiente úmido para cicatrização. 
Aproximadamente 80g. (CONVATEC/SMITH) 

CASEX 
Bisnag
a 

30,00 

81 
154 - 0009207 - Gel para ultrassonografia 1 litro (marca de 
referência: MULTIGEL/CARBOGEL) 

FORTSAN Litro 6,00 

82 
155 - 0009208 - Hipoclorito de sódio 1% 1 litro (marca de 
referência: SANAFARMA) 

SANAFARMA Litro 6,00 

83 

156 - 0009209 - Hastes flexíveis, com algodão nas 
extremidades, isento de impurezas, caixa com 75 
hastes.(marca de referência: JONHSON 
&JONHSON/CREMER) 

HIGIE TOPP Caixa 1,50 

84 

165 - 0009218 - Lâmina de bisturi estéril N° 23, 
confeccionadas em aço carbono esterilizadas por exposição a 
Raios Gama, embaladas individualmente em material 
aluminizado caixa com 100 unidades (marca de referência: 
SOLIDOR) 

TOP MED Caixa 23,90 

85 

166 - 0009219 - Lâmina de bisturi estéril N° 24, 
confeccionadas em aço carbono esterilizadas por exposição a 
Raios Gama, embaladas individualmente em material 
aluminizado caixa com 100 unidades (marca de referência: 
SOLIDOR) 

TOP MED Caixa 23,90 

86 
167 - 0009220 - Lâmina p/ microscopia lisa, 26 x 76mm caixa 
com 50 unidades (marca de referência: CRAL) 

GLOBAL Caixa 6,00 

87 
168 - 0009221 - Lâmina p/ microscopia Fosca, 26 x 76mm 
caixa com 50 unidades (marca de referência: GLOBAL) 

GLOBAL Caixa 4,00 

88 

169 - 0009222 - Lanceta descartável, confeccionada em aço 
inox, atóxica, apirogênica, pronta para uso, com ponta, estéril, 
embalada individualmente em papel grau cirúrgico. De acordo 
com a NBR 32. CAIXA C/200 UNIDADES (marca de 
referência: ACCUMED) 

MEDLEVENS
OHN 

Unidad
e 

30,00 

89 
172 - 0009225 - Iodopovidona 10% solução tópica 1 litro 
(marca de referência: RIOQUIMICA) 

RIOQUIMICA Litro 22,60 

90 
176 - 0009229 - Luva cirúrgica em látex anatômica, 
antiderrapante cano longo, lubrificada com pó bioadsorvivel, 
estéril n°7,5 (marca de referência: MAXITEX/MUCAMBO) 

BE CARE Par 1,76 

91 
177 - 0009230 - Luva cirúrgica em látex anatômica, 
antiderrapante cano longo, lubrificada com pó bioadsorvivel, 
estéril n°8,0 (marca de referência: MAXITEX/MUCAMBO) 

BE CARE Par 1,46 

92 
178 - 0009231 - Luva cirúrgica em látex anatômica, 
antiderrapante cano longo, lubrificada com pó bioadsorvivel, 
estéril n°8,5 (marca de referência: MAXITEX/MUCAMBO) 

BE CARE Par 1,95 

93 
179 - 0009232 - Luva para procedimento não cirúrgico em 
látex natural, ambideste, cano curto, lubrificada não estéril. 
Tam: G (marca de referência: NUGARD/MEDIX) 

TALGE Caixa 32,00 

94 
181 - 0009234 - Luva para procedimento não cirúrgico em 
látex natural, ambideste, cano curto, lubrificada não estéril. 
Tam: PP (marca de referência: NUGARD/MEDIX) 

TALGE Caixa 24,82 

95 
182 - 0009235 - Luva para procedimento não cirúrgico em 
látex natural,ambideste, cano curto, lubrificada não estéril. 
Tam: P (marca de referência: NUGARD/MEDIX) 

TALGE Caixa 29,22 

96 

186 - 0009239 - Máscara p/ proteção facial, tipo respirador p/ 
partículas, com eficácia na filtração de 95% de partículas, de 
até 0,3 micra (N95) (marca de referência: KSN/ 
DESCARPACK) 

3M 
Unidad
e 

28,70 

97 
189 - 0009242 - Papel crepado para esterelização, 100% 
celulose, 20x20 c/500 folhas. (marca de referência: POLAR 

POLAR FIX 
Unidad
e 

42,76 
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FIX) 

98 
190 - 0009243 - Papel crepado para esterelização, 100% 
celulose, 30x30 c/500 folhas. (marca de referência: POLAR 
FIX) 

POLAR FIX 
Unidad
e 

178,35 

99 
194 - 0009247 - Papel grau cirúrgico e filme laminado plástico 
PET/PT para esterilização 150mmx100mm tubular (marca de 
referência: POLAR FIX/POLYON) 

HOSPFLEX Rolo 53,90 

10
0 

195 - 0009248 - Papel grau cirúrgico e filme laminado plástico 
PET/PT para esterilização 200mmx100mm tubular (marca de 
referência: POLAR FIX/POLYON) 

HOSPFLEX Rolo 75,00 

10
1 

196 - 0009249 - Papel grau cirúrgico e filme laminado plástico 
PET/PT para esterilização 250mmx100mm tubular (marca de 
referência: POLAR FIX/POLYON) 

HOSPFLEX Rolo 89,60 

10
2 

200 - 0009253 - Perfurador de membrana amniótica, 
confeccionada em plástico de alta qualidade, com ponta 
arredondada, embalada individualmente em papel grau 
cirúrgico, esterilizado. (marca de referência: VITAGOLD) 

ADLIN 
Unidad
e 

1,90 

10
3 

204 - 0009257 - Porta lâminas para citologia, redondo, com 
tampa de rosca com trava com três ranhuras (para 3 lâminas) - 
tubetes (marca de referência: CRAL) 

CRAL 
Unidad
e 

0,40 

10
4 

217 - 0009273 - Sapatilha descartável, confeccionada em falso 
tecido à base de fibras raiom, com gramatura de 60 g/m2 
impregnada c/ látex artificial, impermeável, resistente e 
antiderrapante, tipo bota, que permita a cobertura completa do 
calçado até o tornozelo (marca de referência: 
BOMPACK/DESCARPACK) 

PROTDESC 
Unidad
e 

1,00 

10
5 

218 - 0009274 - Seringa descartável, estéril, com dispositivo 
de proteção confeccionada em polipropileno translúcido, 
atóxico, c/ graduação externa, bico simples, central, embolo 
em formato anatômico, ponteira de borracha atóxica, 
siliconizada, perfeitamente ajustada à seringa 20mL, com 
agulha de 25mm x 7,0mm (marca de referência: SR ou BD) 

DESCARPAC
K 

Unidad
e 

0,39 

10
6 

219 - 0009275 - Seringa descartável, estéril, com dispositivo 
de proteção confeccionada em polipropileno translúcido, 
atóxico, c/ graduação externa, bico simples, central, embolo 
em formato anatômico, ponteira de borracha atóxica, 
siliconizada, perfeitamente ajustada à seringa 60mL, com 
agulha de 25mm x 7,0mm (marca de referência: SR ou BD) 

DESCARPAC
K 

Unidad
e 

1,76 

10
7 

221 - 0009277 - Seringa descartável, estéril, com dispositivo 
de proteção confeccionada em polipropileno translúcido, 
atóxico, c/ graduação externa, bico simples, central, êmbolo 
em formato anatômico, ponteira de borracha atóxica, 
siliconizada, perfeitamente ajustada à seringa 5mL, com 
agulha de 25mm x 7,0mm (marca de referência: SR ou BD) 

DESCARPAC
K 

Unidad
e 

0,26 

10
8 

223 - 0009279 - Seringa descartável, estéril, com dispositivo 
de proteção confeccionada em polipropileno translúcido, 
atóxico, c/ graduação externa, bico simples, central, êmbolo 
em formato anatômico, ponteira de borracha atóxica, 
siliconizada, perfeitamente ajustada à seringa 1mL, com 
agulha de 13mm x 4,5mm (marca de referência: SR ou BD) 

DESCARPAC
K 

Unidad
e 

0,16 

10
9 

231 - 0009287 - Sonda nasogastrica curta descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada com 50cm, 
flexível atraumatico com orifício laterais na sua extremidade 
contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
universal, estéril n°08 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,66 

11
0 

232 - 0009288 - Sonda nasogastrica curta descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada com 50cm, 
flexível atraumatico com orifício laterais na sua extremidade 
contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
universal, estéril n°10. (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,50 

11
1 

233 - 0009289 - Sonda nasogastrica curta descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada com 50cm, 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,57 
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flexível atraumatico com orifício laterais na sua extremidade 
contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
universal, estéril n°12 (marca de referência: MEDSONDA) 

11
2 

234 - 0009290 - Sonda nasogastrica curta descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada com 50cm, 
flexível atraumatico com orifício laterais na sua extremidade 
contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
universal, estéril n°14 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,52 

11
3 

235 - 0009291 - Sonda nasogastrica curta descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada com 50cm, 
flexível atraumatico com orifício laterais na sua extremidade 
contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
universal, estéril n°16 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,53 

11
4 

236 - 0009292 - Sonda nasogastrica curta descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada com 50cm, 
flexível atraumatico com orifício laterais na sua extremidade 
contendo conector com tampa e adaptável ao intermediário 
universal, estéril n°18 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,52 

11
5 

237 - 0009293 - Sonda nasogastrica longa descartável 
confeccionado em polivinil atóxico translúcido, siliconizada 
com 1,20cm, flexível atraumatico com orifício laterais na sua 
extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao 
intermediário universal, estéril n°10 (marca de referência: 
MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,53 

11
6 

238 - 0009294 - Sonda nasogastrica longa descartável 
confeccionado em polivinil atóxico translúcido, siliconizada 
com 1,20cm, flexível atraumatico com orifício laterais na sua 
extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao 
intermediário universal, estéril n°12 (marca de referência: 
MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,59 

11
7 

239 - 0009295 - Sonda nasogastrica longa descartável 
confeccionado em polivinil atóxico translúcido, siliconizada 
com 1,20cm, flexível atraumatico com orifício laterais na sua 
extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao 
intermediário universal, estéril n°14 (marca de referência: 
MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,90 

11
8 

240 - 0009296 - Sonda nasogastrica longa descartável 
confeccionado em polivinil atóxico translúcido, siliconizada 
com 1,20cm, flexível atraumatico com orifício laterais na sua 
extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao 
intermediário universal, estéril n°16 (marca de referência: 
MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,96 

11
9 

241 - 0009297 - Sonda nasogastrica longa descartável 
confeccionado em polivinil atóxico translúcido, siliconizada 
com 1,20cm, flexível atraumatico com orifício laterais na sua 
extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao 
intermediário universal, estéril n°18 (marca de referência: 
MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,96 

12
0 

242 - 0009298 - Sonda nasogastrica longa descartável 
confeccionado em polivinil atóxico translúcido, siliconizada 
com 1,20cm, flexível atraumatico com orifício laterais na sua 
extremidade contendo conector com tampa e adaptável ao 
intermediário universal, estéril n°20 (marca de referência: 
MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

1,00 

12
1 

247 - 0009304 - Sonda uretral tipo foley em látex natural 
siliconizada 02 vias sendo em funil e outra válvula para 
preenchimento do balão (cap 3 a 5ml) ponta cilíndrica macia 
de fundo cego e com dois furos laterais em lados opostos ao 
balão de 03cc, comprimento estéril n°18 (marca de referência: 
SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

3,20 

12
2 

248 - 0009305 - Sonda uretral tipo foley em látex natural 
siliconizada 02 vias sendo em funil e outra válvula para 

TOP MED 
Unidad
e 

3,00 
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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.  

preenchimento do balão (cap 3 a 5ml) ponta cilíndrica macia 
de fundo cego e com dois furos laterais em lados opostos ao 
balão de 03cc, comprimento estéril n°20 (marca de referência: 
SOLIDOR) 

12
3 

249 - 0009306 - Sonda uretral tipo foley em látex natural 
siliconizada 02 vias sendo em funil e outra válvula para 
preenchimento do balão (cap 3 a 5ml) ponta cilíndrica macia 
de fundo cego e com dois furos laterais em lados opostos ao 
balão de 03cc, comprimento estéril n°22 (marca de referência: 
SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

3,00 

12
4 

251 - 0009310 - Sonda uretral descartável confeccionado em 
polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 20cm, conector 
universal para e adaptação ao intermediário com tampa, estéril 
n°06 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,49 

12
5 

252 - 0009311 - Sonda uretral descartável confeccionado em 
polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 40cm, conector 
universal para e adaptação ao intermediário com tampa, estéril 
n°08 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,49 

12
6 

253 - 0009312 - Sonda uretral descartável confeccionado em 
polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 40cm, conector 
universal para e adaptação ao intermediário com tampa, estéril 
n°10 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,53 

12
7 

254 - 0009313 - Sonda uretral descartável confeccionado em 
polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 40cm, conector 
universal para e adaptação ao intermediário com tampa, estéril 
n°12 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,51 

12
8 

255 - 0009314 - Sonda uretral descartável confeccionado em 
polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 40cm, conector 
universal para e adaptação ao intermediário com tampa, estéril 
n°14 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,58 

12
9 

256 - 0009315 - Sonda uretral descartável confeccionado em 
polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 40cm, conector 
universal para e adaptação ao intermediário com tampa, estéril 
n°16 (marca de referência: MEDSONDA) 

BIOBASE 
Unidad
e 

0,80 

13
0 

263 - 0009303 - Sonda uretral tipo foley em látex natural 
siliconizada 02 vias sendo em funil e outra válvula para 
preenchimento do balão (cap 3mL) ponta cilíndrica macia de 
fundo cego e com dois furos laterais em lados opostos ao 
balão de 03cc, comprimento estéril n°16 (marca de referência: 
SOLIDOR) 

TOP MED 
Unidad
e 

3,00 

13
1 

268 - 0009328 - Termômetro digital, com faixa de medição de 
35°C a 42°C, visor de cristal líquido, bateria tipo botão, inclusa, 
manual de instrução em português e registro de certificação no 
INMETRO. (marca de referência: ONROM/INCOTHERM) 

GTECH 
Unidad
e 

19,90 

13
2 

271 - 0009331 - Tubo hospitalar de silicolne N°200 (pacote c/ 
15metros) (marca de referência: LEMGRUBER) 

LEMGRUBER Pacote 50,00 

13
3 

273 - 0009333 - Umidificador de oxigênio frasco 250mL ( 
marca de referência: ROMED/ PROTEC) 

JG MORIYA 
Unidad
e 

20,00 
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§ 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:  
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.  
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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, 15 de junho de 2020. 
 
_______________________________________ 
Município de Extremoz 
ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES  
Pelo Órgão Gerenciador 
_____________________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 
JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI  
CNPJ: 26.690.173/0001-72 
Representante: Tonio Fernando Silveira Mariz 
CPF: 007.422.234-18 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 
 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Saúde, Sra. ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES, brasileira, casada, CPF: 
024.847.484-77, residente e domiciliada na Rua Gustavo Cordeiro de Farias, 148 – Petrópolis, Ed. Luis de 
Barros, Bl. “B”, ap. 801, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro 
de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 
012/2020, cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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 à AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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;    
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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:  
Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito.  
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;  
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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:  
EMPRESA: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 
CNPJ: 05.343.029/0001-90  
Endereço: Rua Dois, s/n – Quadra 008, Lote 008, Civit I – Serra/ES – CEP: 29.168-030. 
Email: pedro.pavao@medlevensohn.com.br; victoria.menezes@medlevensohn.com.br 
Representante: José Marcos Szuster 

 
 
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.  

ITEM  DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. V. UNIT. 
R$ 

01 

269 - 0009329 - Tira reagente para determinação de glicose no 
sangue total, utilizando a metodologia de biosensor (análise 
eletroquímica) que garanta a especificidade do método, com 
permissão de uma segunda gota de amostra na mesma tira, 
no mesmo teste. aparelho com injetor de tiras e bateria 
recarregável de lithium, visor iluminado, O ganhador deste item 
se responsabilizará de entregar aparelhos para leitura das tiras 
necessárias para os portadores de diabetes, embalagem com 
50 tiras. (marca do equipamento utilizado na secretaria de 
saúde: BIOLAND) 

 
 
On Call 
Plus II 

Frasco 17,00 
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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:  
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.  
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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, 15 de junho de 2020. 
 
_______________________________________ 
Município de Extremoz 
ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES  
Pelo Órgão Gerenciador 
_____________________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
CNPJ: 05.343.029/0001-90 
Representante: José Marcos Szuster 
CPF: 633.791.987-49 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Saúde, Sra. ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES, brasileira, casada, CPF: 
024.847.484-77, residente e domiciliada na Rua Gustavo Cordeiro de Farias, 148 – Petrópolis, Ed. Luis de 
Barros, Bl. “B”, ap. 801, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro 
de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 
012/2020, cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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 à AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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;  
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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:  
Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito.  
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;  
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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:  
EMPRESA: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 
CNPJ: 09.210.219/0001-90 
Endereço: Av. Severino Cordeiro, 401 – Térreo, B. Jardim Oásis,  Cajazeiras/PB. 
Email: dentalcajazeiraseletronico@gmail.com 
Representante: Paulo Jose Maia Esmeraldo Sobreira 

ITEM  DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. V. UNIT. 
R$ 

01 

5 - 0009050 - Absorvente higiênico tipo hospitalar, 
contendo pétalas macias e ventiladas de algodão macio 
e floc- gel, garantindo a capacidade de absorção; com 
filme plástico, garantindo impermeabilidade. Forrado 
em tecido — não —tecidocontendo fita adesiva na 
parte externa. Embalagem mínima de 20 unidades 
(marca de referência: BIGMAX/BIOFRAL/ BIGFRAL)  

PLENA Pacote 9,85 

02 
7 - 0009052 - Agulha hipodérmica descartável peridural 
16G ½ (TUOHY) (marca de referência: SR ou BD)  

PROCARE 
Unid 18,60 

03 
8 - 0009053 - Agulha hipodérmica descartável peridural 
17G ½ (TUOHY). (marca de referência: SR ou BD)  

PROCARE 
Unid  7,00 

04 
9 - 0009054 - Agulha hipodérmica descartável peridural 
18G ½ (TUOHY). (marca de referência: SR ou BD)  

PROCARE 
Unid 10,10 

05 
10 - 0009055 - Agulha hipodérmica descartável 
peridural 20G ½ (TUOHY). (marca de referência: SR ou 
BD)  

PROCARE 
Unid 26,40 

06 
11 - 0009056 - Agulha hipodérmica descartável 
peridural 22G ½ (TUOHY). (marca de referência: SR ou 
BD)  

PROCARE 
Unid  8,40 

07 

72 - 0009123 - Coletor de urina e secreção, 
descartável, com capacidade para no mínimo 1200mL. 
Constituído por frasco sistema aberto, transparente, 
garrafa com base estável, graduada no mínimo a cda 
100mL, resistente. Tubo extensor transparente com 
conector cônico e universal e trava corta fluxo. 
Extensão de drenagem em PVC, maleável e sem 
dobra. Deve conter alças para fixação na beira do leito. 
Embalagem individual. (marca de referência: 
MEDSONDA/DESCARPACK)  

MEDSONDA Unidade 3,26 

08 
73 - 0009124 - Coletor de urina pra 24h capacidade de 
2.000 mL, tipo frasco. (marca de referência: J PROLAB)  

J PROLAB Unidade 3,54 

09 
92 - 0009144 - Dispositivo para conexão de soluções 
parenterais, em três vias , descartável , estéril. (marca 
de referência: SOLIDOR/MEDSONDA)  

SOLIDOR Unidade 4,05 

10 
94 - 0009146 - Dispositivo intra-uterino, T de cobre, 
com no mínimo 380mm² de cobre (marca de referência: 
OPTIMA)  

SOLIDOR Unidade 87,00 

11 
95 - 0009147 - Dispositivo para transferência e mistura 
de soluções parenterais, descartável , estéril.(marca de 
referência: EMBRAMED/MEDSONDA)  

MEDSONDA Unidade 1,45 

12 
101 - 0009154 - Equipo para transfusão de sangue e 
hemoderivados com câmara dupla (filtro e gotejo)de 
paredes flexíveis limitador de fluxo. (marca de 

LAMEDID Unidade 5,84 
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referência: EMBRAMED/DESCARPACK)  

13 

102 - 0009153 - Equipo para soro, microgotas, dotado 
de câmara flexível com gotejador de 1ml/60 gotas e 
filtro de ar lateral , tudo em venil translucido c/ pinça 
rolet, flash-ball e injetor lateral ,estéril. (marca de 
referência: EMBRAMED/DESCARPACK)  

LABOR 
IMPORT 

Unidade 1,44 

14 

103 - 0009155 - Escova cirúrgica para lavagem de 
mãos e unhas, composta de esponja embebida em 
solução antisséptica degermante a base de clorexidine 
degermante à 2%, superfìcie lisa e texturizada, cerdas 
externas longas, internas curtas e arredondadas, 
passagem de sabão escova/esponja com cerdas 
macias. Estéril descartável. Embalagem individual. 
(marca de referência: RIOQUÍMICA)  

VICPHARMA Unidade 3,23 

15 

104 - 0009156 - Escova cirúrgica para lavagem de 
mãos e unhas, composta de esponja embebida em 
solução antisséptica degermante a base de PVPI 
degermante à 10%, superfìcie lisa e texturizada, cerdas 
externas longas, internas curtas e arredondadas, 
passagem de sabão escova/esponja com cerdas 
macias. Estéril descartável. Embalagem individual. 
(marca de referência: RIOQUÍMICA)  

VICPHARMA Unidade 2,00 

16 
113 - 0009165 - Filme p/ raio-x 18cm x 24cm c /100 
(marca de referência: IBF MEDIX)  

IBF Caixa 112,00 

17 
114 - 0009166 - Filme p/ raio-x 24cm x 30cm c /100 
(marca de referência: IBF MEDIX)  

IBF Caixa 156,00 

18 
115 - 0009168 - Filme p/ raio-x 35cm x 35cm c /100 
(marca de referência: IBF MEDIX)  

IBF Caixa 255,90 

19 

116 - 0009169 - Fio cirúrgico cat-gut cromado, estéril, 
absorvível, diâmetro 1-0, medindo 75 cm de 
comprimento, c/ agulha de 3/8 de círculo, cortante, 
medindo 4 cm, em envelope individual. (marca de 
referência: SHALON/SOMERVILE)  

TECHNOFIO Unidade  3,68 

20 

118 - 0009171 - Fio cirúrgico cat-gut cromado, estéril, 
absorvível, diâmetro 3-0, medindo 75 cm de 
comprimento, c/ agulha de 3/8 de círculo, cortante, 
medindo 3 cm, em envelope individual. (marca de 
referência: SHALON/SOMERVILE)  

TECHNOFIO Unidade 3,52 

21 

120 - 0009173 - Fio cirúrgico cat-gut cromado, estéril, 
absorvível, diâmetro 5-0, medindo 75 cm de 
comprimento, c/ agulha de 3/8 de círculo, cortante, 
medindo 2 cm, em envelope individual, (caixa com 24 
unidades). (marca de referência: 
SHALON/SOMERVILE) 

TECHNOFIO Caixa  89,99 

22 

122 - 0009175 - Fio cirúrgico cat-gut simples, estéril , 
não absorvível , diâmetro 1-0 medindo 75cm de 
comprimento, c/ agulha de 3/8 de círculo, cortante 
,medindo 3cm, em envelope individual. (marca de 
referência: SHALON/SOMERVILE)  

TECHNOFIO Unidade  3,99 

23 

123 - 0009176 - Fio cirúrgico cat-gut simples, estéril , 
não absorvível , diâmetro 2-0 medindo 75cm de 
comprimento, c/ agulha de 3/8 de círculo, cortante 
,medindo 4cm, em envelope individual. (marca de 
referência: SHALON/SOMERVILE)  

TECHNOFIO Unidade 3,30 

24 

124 - 0009177 - Fio cirúrgico cat-gut simples, estéril , 
não absorvível , diâmetro 3-0 medindo 75cm de 
comprimento, c/ agulha de 3/8 de círculo, cortante 
,medindo 3cm, em envelope individual. (marca de 
referência: SHALON/SOMERVILE)  

TECHNOFIO Unidade 3,87 

25 
126 - 0009178 - Fio cirúrgico cat-gut simples, estéril , 
não absorvível , diâmetro 4-0 medindo 75cm de 
comprimento, c/ agulha de 3/8 de círculo, cortante 

TECHNOFIO Unidade 3,50 
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,medindo 3cm, em envelope individual. (marca de 
referência: SHALON/SOMERVILE)  

26 

127 - 0009180 - Fio cirúrgico monofilamento de 
poliamida preta , estéril , não absorvível, diâmetro 0 
medindo 45cm de comprimento, c /agulha de 3/8 de 
círculo, cortante , medindo 3cm, em envelope 
individual. (marca de referência: 
TECHNOFIO/PROCARE/SHALON)  

TECHNEW Unidade 1,98 

27 

128 - 0009181 - Fio cirúrgico monofilamento de 
poliamida preta , estéril , nao absorvível, diâmetro 2-0 
medindo 45cm de comprimento, c /agulha de 3/8 de 
circulo, cortante , medindo 3cm, em envelope 
individual. (marca de referência: 
TECHNOFIO/PROCARE/SHALON)  

TECHNEW Unidade 1,40 

28 

129 - 0009182 - Fio cirúrgico monofilamento de 
poliamida preta , estéril , nao absorvível, diâmetro 3-0 
medindo 45cm de comprimento, c /agulha de 3/8 de 
circulo, cortante , medindo 3cm, em envelope 
individual. (marca de referência: 
TECHNOFIO/PROCARE/SHALON)  

TECHNEW Unidade 1,40 

29 

130 - 0009183 - Fio cirúrgico monofilamento de 
poliamida preta , estéril , nao absorvível, diâmetro 4-0 
medindo 45cm de comprimento, c /agulha de 3/8 de 
circulo, cortante , medindo 3cm, em envelope 
individual. (marca de referência: 
TECHNOFIO/PROCARE/SHALON)  

TECHNEW Unidade 1,35 

30 

131 - 0009184 - Fio cirúrgico monofilamento de 
poliamida preta , estéril , nao absorvível, diâmetro 5-0 
medindo 45cm de comprimento, c /agulha de 3/8 de 
circulo, cortante , medindo 3cm, em envelope 
individual. (marca de referência: 
TECHNOFIO/PROCARE/SHALON)  

TECHNEW Unidade 2,32 

31 

132 - 0009185 - Fio cirúrgico monofilamento de 
poliamida preta , estéril , não absorvível, diâmetro 6-0 
medindo 45cm de comprimento, c /agulha de 3/8 de 
circulo, cortante , medindo 1,6cm, em envelope 
individual. (marca de referência: 
TECHNOFIO/PROCARE/SHALON)  

TECHNEW Unidade 2,75 

32 
138 - 0009191 - Fixador p /Raio –x 76 litros (marca de 
referência:IBF MEDIX)  

IBF BOMBONA 217,66 

33 
151 - 0009204 - Formol 10% litro. (marca de referência: 
MEDQUIMICA/RIOQUIMICA)  

PROC9 Litro 12,45 

34 

188 - 0009241 - Óculos de segurança EPI, 
transparente, em policarbonato, com elástico lente e 
apoio nasal ajustável, atendendo as exigências da 
normas ANSI Z87.1 (marca de referência:AVENPAR)  

IPANEMA Unidade 5,90 

35 

198 - 0009251 - Papel Sony UPP 110s-filme para 
impressão de ultrassonografia, dimensões 110mm x 
20m, compatível com aparelho sony upp 110 (marca de 
referência: ULSTAR)  

PROGARD Rolo 52,50 

36 
201 - 0009254 - Fio Sutura Poliglactina, c/agulha Nº 2, 
3,5 1/2 . ( marca de referência: SHALOM)  

TECHNOFIO Unidade 6,84 

37 
202 - 0009255 - Fio Sutura Poliglactina, c/agulha Nº 5, 
1,5 1/2 . ( marca de referência: SHALOM)  

TECHNOFIO Unidade 6,10 

38 
203 - 0009256 - Fio Sutura Poliglactina, c/agulha Nº0, 
3,5 1/2 . ( marca de referência: SHALOM)  

TECHNOFIO Unidade 6,99 

39 

205 - 0009260 - Pulseira de identificação ADULTO 
confeccionada em material termoplástico; hipoalérgica; 
sem cantos cortantes, atóxico, não estéril.Possibilidade 
de escrita com caneta esferográfica; resistente á água; 
com trava de segurança( marca de referência: 
Camasso/ Entervip)  

ADLIN Unidade 0,53 
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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.  

40 

206 - 0009261 - Pulseira de identificação mãe- filho 
fabricada em plástico macio, resistente, desmontável, 
com área para identificação com caneta esferográfica e 
com bordas laterais que não agridam a pele, kit mãe-
filho ( marca de referência: Camasso)  

ADLIN Unidade 1,36 

41 
207 - 0009262 - Revelador p/ Raio-X 38 litros ( marca 
de referência: IBF- MEDIX)  

IBF Bombona 301,48 

42 
208 - 0009263 - Sabonete líquido de triclosan 0,5% 
com 1 litro (marca de referência: RIOQUIMICA)  

VICPHARMA Frasco 8,63 

43 

258 - 0009317 - Sonda uretral descartável 
confeccionado em polivinil atóxico translúcido, 
siliconizada com 40cm, conector universal para e 
adaptação ao intermediário com tampa, estéril n°20 
(marca de referência: MEDSONDA)  

MEDSONDA Unidade  0,84 

44 

259 - 0009320 - Sonda uretral tipo foley em látex 
natural siliconizada 03 vias sendo em funil e outra 
válvula para preenchimento do balão (cap 3m1) ponta 
cilíndrica macia de fundo cego e com dois furos laterais 
em lados opostos ao balão de 03cc, comprimento 
estéril n°10 (marca de referência: SOLIDOR)  

SOLIDOR Unidade 6,64 

45 

270 - 0009330 - Touca cirúrgica descartável, 
confeccionado em material de fibras sintética em falso 
tecido c/gramatura 30g/m2, antialérgico, c/ventilação 
adequada e elástica em seu perímetro. (marca de 
referência: BOMPACK/DESCARPACK)  

JARC Unidade  0,20 
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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).  
Extremoz/RN, 15 de junho de 2020. 
 
_______________________________________ 
Município de Extremoz 
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ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES  
Pelo Órgão Gerenciador 
____________________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA 
CNPJ: 09.210.219/0001-90 
Representante: Paulo Jose Maia Esmeraldo Sobreira 
CPF: 959.145.283-72 
 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 
 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Saúde, Sra. ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES, brasileira, casada, CPF: 
024.847.484-77, residente e domiciliada na Rua Gustavo Cordeiro de Farias, 148 – Petrópolis, Ed. Luis de 
Barros, Bl. “B”, ap. 801, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro 
de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 
012/2020, cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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 à AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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;  
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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:  
Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito.  
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:  
EMPRESA: RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 
CNPJ: 40.790.727/0001-34  
Endereço: Rua Lago da Pedra, 953 – Conj. dos Bancários, Pitimbu, Natal/RN – CEP: 59.068-600. 
Email: sac@rnmed.com.br 
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Representante: Ivan Augusto Seabra de Melo Sobrinho 
 

ITEM DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. 
V. 
UNIT. 
R$ 

01 
3 - 0009048 - Álcool etÍlico 70% 1L (marca de referência: 
RIOQUÍMICA/ ITAJÁ)  

RIOQUIMICA Litro R$ 4,90 

02 
4 - 0009049 - Álcool absoluto P.A. 1 litro (marca de 
referência: RIOQUÍMICA/ ITAJÁ)  

PROLINK Litro 15,40 

03 

16 - 0009065 - Agulha hipodérmica estéril descartável, 
atóxica, cânula com paredes finas e bisel trifacetado, 
fabricado em aço inoxidável, siliconizada, canhão em 
polipropileno colorido, padrão universal. Tamanho: 0,8mm 
x25mm. (marca de referência: SR ou BD)  

SR Unidade 0,06 

04 

17 - 0009066 - Agulha hipodérmica estéril descartável, 
atóxica, cânula com paredes finas e bisel trifacetado, 
fabricado em aço inoxidável, siliconizada, canhão em 
polipropileno colorido, padrão universal. Tamanho: 40mm 
x 12,0mm (marca de referência: SR ou BD)  

SR Unidade 0,06 

05 

18 - 0009068 - Algodão hidrólifo em rolo, alto poder 
absorvente, isento de impurezas envolvido em papel 
especial, interfolhado, macio, não estéril com 500g. 
(marca de referência: CREMER/ NEVOA)  

CREMER Rolo 9,95 

06 

26 - 0009076 - Atadura de crepom tipo I (conforme NBR 
14.056/2002), medindo 10 cm de largura x 1,8 metros de 
comprimento (repouso). Embalada individualmente e 
acondicionada em pacotes com 12 unidades, constando 
extremamente dados de identificação, conforme RDC 
185de 22/10/2001(ANVISA) e portaria 106/2003 do 
INMETRO (marca de referência: CREMER/CYSNE)  

BIOTEXTIL Pacote 4,33 

07 

28 - 0009078 - Atadura de crepom tipo I (conforme NBR 
14.056/2002), medindo 20 cm largura x 1,8 metros de 
comprimento (repouso). Embalada individualmente e 
acondicionada em pacotes com 12 unidades, constando 
externamente dados de identificação, conforme RDC 185 
de 22/10/2001(ANVISA) E PORTARIA 106/2003 DO 
INMETRO. (marca de referência: CREMER/CYSNE)  

BIOTEXTIL Pacote 8,63 

08 

52 - 0009103 - Cateter intravenoso periférico 14Gx19mm 
em poliuretano radiopaco e transparente com dispositivo 
de proteção ergonômico com encapsulamento total da 
agulha, agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável 
com bisel trifacetato, camara de refluxo transparente e 
filtro poroso hidrofobotico. NR 32. (marca de referência: 
SOLIDOR/POLYMED)  

TKL Unidade 1,45 

09 

53 - 0009104 - Cateter intravenoso periférico 16Gx19mm 
em poliuretano radiopaco e transparente com dispositivo 
de proteção ergonômico com encapsulamento total da 
agulha, agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável 
com bisel trifacetato, camara de refluxo transparente e 
filtro poroso hidrofobotico. NR 32. (marca de referência: 
SOLIDOR/POLYMED)  

TKL Unidade 1,45 

10 

54 - 0009105 - Cateter intravenoso periférico 18Gx19mm 
em poliuretano radiopaco e transparente com dispositivo 
de proteção ergonômico com encapsulamento total da 
agulha, agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável 
com bisel trifacetato, camara de refluxo transparente e 
filtro poroso hidrofobotico. NR 32. (marca de referência: 
SOLIDOR/POLYMED)  

TKL Unidade 1,45 

11 
55 - 0009106 - Cateter intravenoso periférico 20Gx19mm 
em poliuretano radiopaco e transparente com dispositivo 
de proteção ergonômico com encapsulamento total da 

TKL Unidade 1,45 
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agulha, agulha introdutora eletropolida em aço inoxidável 
com bisel trifacetato, camara de refluxo transparente e 
filtro poroso hidrofobotico. NR 32.(marca de referência: 
SOLIDOR/POLYMED)  

12 

66 - 0009117 - Cobertura de hidrofibra compostade fibras 
agrupadas de carboximetilcelulose sódica e 1,2% de 
prata iônica, estéril. Apresentação: 15 x 15cm. Permitindo 
uma variação de 5cm em média. (marca de referência: 
CONVATEC)  

BMD Unidade 54,30 

13 

67 - 0009118 - Cobertura estéril de espuma, constituído 
por uma camada externa impermeável de fibra de 
poliuretano com barreira viral ou bacteriana, controla a 
transmissão do vapor úmido do exsudatoabsorvido pelo 
curativo e uma almofada central com várias camadas 
absorventes. A almofada central absorvente é composta 
por uma camada em espuma de poliuretano, uma 
camada em contato com o leito da ferida de tecnologia 
Hydrofiber ® com 1,2% de prata iônica e bordas de 
adesivo de silicone. Indicado como curativo primário ou 
secundário que absorve até grandes quantidades do 
exsudato. Tamanho aproximado 12,5x12,5cm. Permitindo 
uma variação de 5cm em média. ( marca de referência: 
CONVATEC)  

BMD Unidade 62,33 

14 

76 - 0009128 - Coletor para descartar material perfuro 
cortante, capacidade de 13,0L, confeccionado em papel 
incinerável, cor amarela, acompanhado de saco plástico, 
com instruções de montagem e uso impressa 
externamente, cinta em material resistente à perfurações, 
alça para transporte fixa ao coletor, tampa fixa ao coletor, 
bocal com abertura que facilite o descarte e linha que 
apresente o limite máximo de enchimento. Fabricado de 
acordo com a NR32 (MTE), constando externamente a 
simbologia de material infectante conforme NBR 7500. 
Deve atender as normas NBR 13853, RDC 306, 
CONAMA 358 (marca de referência: 
DESCARBOX/DESCARPACK)  

DESCARBOX Unidade 3,69 

15 

80 - 0009132 - Compressa de gaze hidrófila ,estéril, 
confeccionado em tecido de algodão purificado, com 
estrutura de 13 fios/cm2,sem falhas ou fiapos, 
apresentando oito dobras ,proporcionando perfeita 
uniformidade c/fibras uniformes, sem fio cirúrgicos 
soltos,ph neutro, embalagem primaria em papel grau 
cirúrgico e polipropileno com 10 unidades , esterilizadas, 
com data de validade , com abertura em pétala. Tamanho 
7,5 cm x 7,5 cm , pacote com 10 unidades (marca de 
referência: CREMER/POLARFIX/BIOTEXTIL)  

 Envelope 0,44 

16 
82 - 0009134 - Compressa para campo operatório, 
dimensão 50x45 cm, pacote 50 unidades (marca de 
referência: CREMER/POLARFIX)  

Polar Fix Pacote 45,00 

17 

84 - 0009136 - Detergente enzimático, contendo no 
mínimo 4 grupos básicos de enzimas: amisale, 
carbohidrase, protease e lípase. Tensoativo não iônico 
entre 6 e 8, 100% biodegradável com 1 litro (marca de 
referência: RIOQUÍMICA)  

RIOQUIMICA Frasco 24,55 

18 

85 - 0009137 - Detergente enzimático, contendo no 
mínimo 4 grupos básicos de enzimas: amisale, 
carbohidrase, protease e lípase. Tensoativo não iônico 
entre 6 e 8, 100% biodegradável com 5 litros (marca de 
referência: RIOQUÍMICA)  

RIOQUIMICA Galão 84,90 

19 
88 - 0009140 - Dispositivo intravenoso, com agulha de 
aço inox siliconizada de bisel curto, biangular e 
trifacetada,asa de plástico flexível com sua parte dorsal 

SOLIDOR Unidade 0,19 
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totalmente lisa, tubo viniculo leve, flexível e transparente 
atóxico e conector tipo luer-look com tampa transparente 
e removível estéril, calibre 23G (marca de referência: 
SOLIDOR/POLYMED)  

20 

106 - 0009158 - Esparadrapo em tecido 100% algodão 
impermeabilizado c/ adesividade firme e segura, carretel 
c/ capa plástica de proteção .Tamanho 10cmx4,5m 
(marca de referência: MISSNER/CREMER/PROCITEX)  

CREMER Rolo 5,99 

21 
111 - 0009163 - Especulo ginecológico, não estéril 
atóxico, apirogênico embalado individualmente. Tamanho 
P (marca de referência: CRAL)  

KOLPLAST Unidade 0,65 

22 

134 - 0009187 - Fita adesiva p/ teste autoclave , 
confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel 
crepado tratado, c/ impressão de sinalização em 
autoclaves (listas brancas na diagonal), e na outra face 
adesivo especial, resistente e altas temperaturas 19mm x 
30m. (marca de referência: CREMER /MISSNER/ 
MASTERFIX)  

CIEX Rolo 3,55 

23 

136 - 0009189 - Fita hipoalergênica para curativos em 
polietileno, microporosa, tamanho 10m X 4,5cm, com 
capa plástica de proteção. (marca de referência: 
MISSNER/CREMER)  

MISSNER Rolo 6,75 

24 

141 - 0009194 - Fralda geriátrica descartável , com gel 
protetor, formato anatômico c/ elástico nas pernas , 
contendo cobertura interna que retém a umidade longa de 
pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas 
adesivas reguláveis e tamanho G, Pacote com 8 
unidades (marca de referência: BIGMAXI/BIOFRAL/ 
BIGFRAL/MASTER CARE)  

MEGAFRAL Pacote 9,49 

25 

142 - 0009195 - Fralda geriátrica descartável , com gel 
protetor, formato anatômico c/ elástico nas pernas , 
contendo cobertura interna que retém a umidade longa de 
pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas 
adesivas reguláveis e tamanho GG, Pacote com 7 
unidades (marca de referência: BIGMAXI/BIOFRAL/ 
BIGFRAL/MASTER CARE)  

MEGAFRAL Pacote 9,49 

26 

143 - 0009196 - Fralda geriátrica descartável , com gel 
protetor, formato anatômico c/ elástico nas pernas , 
contendo cobertura interna que retém a umidade longa de 
pele, cobertura externa impermeável, contendo fitas 
adesivas reguláveis e tamanho M, Pacote com 8 
unidades (marca de referência: BIGMAXI/BIOFRAL/ 
BIGFRAL/MASTER CARE)  

 Pacote 9,50 

27 

147 - 0009200 - Fraldas descartáveis infantil, formato 
anatômico c/ elástico nas pernas , contendo cobertura 
interna que retém a umidade longa de pele, cobertura 
externa impermeável, contendo fitas adesivas reguláveis 
e tamanho M, Pacote com 10 (marca de referência: 
MEGAFRAL)  

PERSONAL Unidade 4,55 

28 

152 - 0009205 - Gaze de Rayon sachê embebida em óleo 
dermoprotetor à base de AGE (ácidos graxos essenciais), 
contendo óleo de copaíba e óleo de melaleuca, TCM 
(triglicerídeos de cadeia média), vitamina A e vitamina E 
que hidrata, revitaliza pele, tamanho aproximado 7,5 x 
7,5cm, embalado individualmente, permitindo uma 
variação de 5cm em média.( marca de referência: 
PIELSANA)  

AGE Unidade 6,77 

29 

158 - 0009211 - Kit para nebulização, confeccionado em 
polipropileno atóxico, composto de máscara, copo 
rosqueável para capacidade de 7 ml, desmontável, 
contendo nebulizador, cotovelo adaptável à mascara, em 
sistema de encaixe ao copo, mangueira transparente em 

DARU Kit 10,50 
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PVC contendo em uma das extremidades pino adaptável 
ao copo e na conexão padrão (fêmea), adaptável ao 
ponto de oxigênio, medindo aproximadamente 1,50cm1, 
atóxico e esterilizável, para uso adulto.(marca de 
referência: NS)  

30 

159 - 0009212 - Kit para nebulização, confeccionado em 
polipropileno atóxico, composto de máscara, copo 
rosqueável para capacidade de 7 ml, desmontável, 
contendo nebulizador, cotovelo adaptável à mascara, em 
sistema de encaixe ao copo, mangueira transparente em 
PVC contendo em uma das extremidades pino adaptável 
ao copo e na conexão padrão (fêmea), adaptável ao 
ponto de oxigênio, medindo aproximadamente 1,50cm1, 
atóxico e esterilizável, para uso infantil.(marca de 
referência: NS) 

DARU Kit 10,50 

31 

161 - 0009214 - Lâmina de bisturi estéril N° 10, 
confeccionadas em aço carbono esterilizadas por 
exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em 
material aluminizado caixa com 100 unidades (marca de 
referência: SOLIDOR)  

SOLIDOR Caixa 22,95 

32 

162 - 0009215 - Lâmina de bisturi estéril N° 11, 
confeccionadas em aço carbono esterilizadas por 
exposição a Raios Gama,embaladas individualmente em 
material aluminizado caixa com 100 unidades (marca de 
referência: SOLIDOR)  

SOLIDOR Caixa 22,95 

33 

163 - 0009216 - Lâmina de bisturi estéril N° 15, 
confeccionadas em aço carbono esterilizadas por 
exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em 
material aluminizado caixa com 100 unidades (marca de 
referência: SOLIDOR)  

SOLIDOR Caixa 22,95 

34 

164 - 0009217 - Lâmina de bisturi estéril N° 21, 
confeccionadas em aço carbono esterilizadas por 
exposição a Raios Gama, embaladas individualmente em 
material aluminizado caixa com 100 unidades (marca de 
referência: SOLIDOR)  

SOLIDOR Caixa 22,95 

35 
170 - 0009223 - Lençol de papel hospitalar descartável, 
70cm x 50 metros (marca de referência: PLUMAX/ 
PRÓMÉDICO)  

PLUMAX Rolo 6,50 

36 
171 - 0009224 - Iodopovidona 10% solução degermante 1 
litro (marca de referência: RIOQUIMICA)  

RIOQUIMICA Litro 19,91 

37 
173 - 0009226 - Lugol 5% 1 litro (marca de referência: 
RENYLAB)  

RENYLAB Unidade 82,55 

38 

174 - 0009227 - Luva cirúrgica em látex anatômica, 
antiderrapante cano longo, lubrificada com pó 
bioadsorvivel, estéril n°6,5 (marca de referência: 
MAXITEX/MUCAMBO)  

DESCARPACK Par 1,53 

39 

175 - 0009228 - Luva cirúrgica em látex anatômica, 
antiderrapante cano longo, lubrificada com pó 
bioadsorvivel, estéril n°7,0 (marca de referência: 
MAXITEX/MUCAMBO)  

DESCARPACK Par 1,56 

40 
180 - 0009233 - Luva para procedimento não cirúrgico em 
látex natural, ambideste, cano curto, lubrificada não 
estéril. Tam: M (marca de referência: NUGARD/MEDIX)  

BOMPACK 
MED 

Caixa 30,89 

41 

184 - 0009237 - Máscara de venturi, Kit completo, 
composto por máscara de silicone, transparente, flexível, 
atóxica, com elástico ajustável facial, traquéia com 
conectores para concentração de FO2 de 24% a 60%, 
copo em plástico rígido, transparente, com entrada para 
O2, dispositivo para adaptação do nebulímetro e 
extensão de 2 metros Tam. PEDIÁTRICO (marca de 
referência: MD)  

MD Kit 11,47 

42 185 - 0009238 - Máscara de venturi, Kit completo, MD Kit 14,30 
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composto por máscara de silicone, transparente, flexível, 
atóxica, com elástico ajustável facial, traquéia com 
conectores para concentração de FO2 de 24% a 60%, 
copo em plástico rígido, transparente, com entrada para 
O2, dispositivo para adaptação do nebulímetro e 
extensão de 2 metros Tam. ADULTO (marca de 
referência: MD)  

43 
191 - 0009244 - Papel crepado para esterelização, 100% 
celulose, 50x50 c/500 folhas. (marca de referência: 
POLAR FIX)  

CIEX Unidade 149,95 

44 
199 - 0009252 - Papel termossensivel para 
eletrocardiograma, medindo aproximadamente 216mm x 
30m de diâmetro (marca de referência: MD)  

MEDPEX Rolo 22,56 

45 

211 - 0009266 - Saco de óbito uso hospitalar; 
confecionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; 
impermeável. Tamanho: G Dimensões mínimas: 
90x200cm.; sem impressões; com etiqueta de 
identificação para o cadáver. (marca de referência: 
RAVA)  

RAVA Unidade 15,50 

46 

212 - 0009267 - Saco de óbito uso hospitalar; 
confecionado em polipropileno; com zíper frontal; opaco; 
impermeável. Tamanho: M Dimensões mínimas: 
60x150cm.; sem impressões; com etiqueta de 
identificação para o cadáver. (marca de referência: 
RAVA)  

RAVA Unidade 14,25 

47 

220 - 0009276 - Seringa descartável, estéril, com 
dispositivo de proteção confeccionada em polipropileno 
translúcido, atóxico, c/ graduação externa, bico simples, 
central, êmbolo em formato anatômico, ponteira de 
borracha atóxica, siliconizada, perfeitamente ajustada à 
seringa 3mL, com agulha de 25mm x 7,0mm. (marca de 
referência: SR ou BD)  

SR Unidade 0,17 

48 

222 - 0009278 - Seringa descartável, estéril, com 
dispositivo de proteção confeccionada em polipropileno 
translúcido, atóxico, c/ graduação externa, bico simples, 
central, êmbolo em formato anatômico, ponteira de 
borracha atóxica, siliconizada, perfeitamente ajustada à 
seringa 10mL, com agulha de 25mm x 7,0mm (marca de 
referência: SR ou BD)  

SR Unidade 0,28 

49 

224 - 0009280 - Seringa Insulina descartável, estéril, com 
dispositivo de proteção confeccionada em polipropileno 
translúcido, atóxico, c/ graduação externa de 2 em 2 
unidades, central, embolo em formato anatômico, 
ponteira de borracha atóxica, siliconizada, perfeitamente 
ajustada à seringa lnni, com agulha de 12,7mm x 
0,33mm. (marca de referência: SR ou BD)  

UNIQMED Unidade 0,45 

50 

225 - 0009281 - Sonda aspiração traqueal descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada 
translúcido, flexível contendo válvula intermitente para 
pressão negativa orifício na extremidade distai e conector 
com tampa na extremidade próxima para intermediário, 
estéril n°10 (marca de referência: MEDSONDA)  

MEDSONDA Unidade 0,45 

51 

226 - 0009282 - Sonda aspiração traqueal descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada 
translúcido, flexível contendo válvula intermitente para 
pressão negativa orifício na extremidade distai e conector 
com tampa na extremidade próxima para intermediário, 
estéril n°12 (marca de referência: MEDSONDA)  

MEDSONDA Unidade 0,45 

52 

227 - 0009283 - Sonda aspiração traqueal descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada 
translúcido, flexível contendo válvula intermitente para 
pressão negativa orifício na extremidade distai e conector 

MEDSONDA Unidade 0,43 
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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:  

com tampa na extremidade próxima para intermediário, 
estéril n°06 (marca de referência: MEDSONDA)  

53 

228 - 0009284 - Sonda aspiração traqueal descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada 
translúcido, flexível contendo válvula intermitente para 
pressão negativa orifício na extremidade distai e conector 
com tampa na extremidade próxima para intermediário, 
estéril n°08. (marca de referência: MEDSONDA)  

MEDSONDA Unidade 0,55 

54 

229 - 0009285 - Sonda aspiração traqueal descartável 
confeccionado em polivinil atóxico, siliconizada 
translúcido, flexível contendo válvula intermitente para 
pressão negativa orifício na extremidade distai e conector 
com tampa na extremidade próxima para intermediário, 
estéril n°14 (marca de referência: MEDSONDA)  

MEDSONDA Unidade 0,55 

55 

230 - 0009286 - Sonda Nasoenteral acompanham fio-guia 
em aço inox, produzidas em poliuretano, esterilizadas em 
óxido de etileno flexível, resistentes e suportam longos 
períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem 
perder suas propriedades elásticas, podendo permanecer 
em uso por até quatro meses no paciente; Tamanhos: 12 
FR (120cm) ; Sonda com linha radiopaca marcada em 
toda a sua extensão. (marca de referência: 
MEDSONDA/SOLUMED)  

SOLUMED Unidade 12,32 

56 

243 - 0009299 - Sonda uretral tipo foley em látex natural 
siliconizada 02 vias sendo em funil e outra válvula para 
preenchimento do balão (cap 3 a 5ml) ponta cilíndrica 
macia de fundo cego e com dois furos laterais em lados 
opostos ao balão de 03cc, comprimento estéril n°8 
(marca de referência: SOLIDOR)  

SOLIDOR Unidade 2,99 

57 

244 - 0009300 - Sonda uretral tipo foley em látex natural 
siliconizada 02 vias sendo em funil e outra válvula para 
preenchimento do balão (cap 3 a 5ml) ponta cilíndrica 
macia de fundo cego e com dois furos laterais em lados 
opostos ao balão de 03cc, comprimento estéril n°10 
(marca de referência: SOLIDOR)  

SOLIDOR Unidade 3,70 

58 

245 - 0009301 - Sonda uretral tipo foley em látex natural 
siliconizada 02 vias sendo em funil e outra válvula para 
preenchimento do balão (cap 3 a 5ml) ponta cilíndrica 
macia de fundo cego e com dois furos laterais em lados 
opostos ao balão de 03cc, comprimento estéril n°12 
(marca de referência: SOLIDOR)  

SOLIDOR Unidade 2,99 

59 

246 - 0009302 - Sonda uretral tipo foley em látex natural 
siliconizada 02 vias sendo em funil e outra válvula para 
preenchimento do balão (cap 3 a 5ml) ponta cilíndrica 
macia de fundo cego e com dois furos laterais em lados 
opostos ao balão de 03cc, comprimento estéril n°14 
(marca de referência: SOLIDOR) 

SOLIDOR Unidade 2,50 

60 

250 - 0009307 - Sonda uretral tipo foley em látex natural 
siliconizada 02 vias sendo em funil e outra válvula para 
preenchimento do balão (cap 3 a 5ml) ponta cilíndrica 
macia de fundo cego e com dois furos laterais em lados 
opostos ao balão de 03cc, comprimento estéril n°24 
(marca de referência: SOLIDOR)  

SOLIDOR Unidade 2,95 

61 

257 - 0009316 - Sonda uretral descartável confeccionado 
em polivinil atóxico translúcido, siliconizada com 40cm, 
conector universal para e adaptação ao intermediário com 
tampa, estéril n°18 (marca de referência: MEDSONDA)  

MEDSONDA Unidade 0,75 
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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.  
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, 15 de junho de 2020. 
 
_______________________________________ 
Município de Extremoz 
ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES  
Pelo Órgão Gerenciador 
_____________________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 
RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ: 40.790.727/0001-34 
Representante: Ivan Augusto Seabra de Melo Sobrinho  
CPF: 050.093.474-66 
 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 
 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pela Secretária 
Municipal de Saúde, Sra. ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES, brasileira, casada, CPF: 
024.847.484-77, residente e domiciliada na Rua Gustavo Cordeiro de Farias, 148 – Petrópolis, Ed. Luis de 
Barros, Bl. “B”, ap. 801, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro 
de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 
012/2020, cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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:  
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Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à AQUISIÇÃO FUTURA PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO 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:  
Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito.  
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;  
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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:  
EMPRESA: W. FELIPE DA SILVA ME 
CNPJ: 04.099.366/0001-10 
Endereço: Rua Delmiro Gouveia, 60 - Neopolis – Natal/RN – CEP: 59.086-010. 
Email: licitacao@wwetico.com.br  
Representante: Washington Felipe da Silva 

 
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.  

ITEM  DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. V. UNIT. 
R$ 

01 
192 - 0009245 - Papel grau cirúrgico e filme laminado plástico 
PET/PT para esterilização 100mmx100m tubular (marca de 
referência: POLAR FIX/POLYON)  

ADDPACK Rolo 43,90 

02 
193 - 0009246 - Papel grau cirúrgico e filme laminado plástico 
PET/PT para esterilização 120mmx100mm tubular (marca de 
referência: POLAR FIX/POLYON)  

ADDPACK Rolo 58,00 

03 
197 - 0009250 - Papel grau cirúrgico e filme laminado plástico 
PET/PT para esterilização 300mmx100mm tubular (marca de 
referência: POLAR FIX/POLYON) 

ADDPACK Rolo 119,00 
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§ 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:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e 
aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita 
execução contratual.  
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Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  
 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
 
Art. 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, 15 de junho de 2020. 
 
_______________________________________ 
Município de Extremoz 
ELAINE REGINA V. DO NASCIMENTO NEVES  
Pelo Órgão Gerenciador 
 
_____________________________________ 
EMPRESA DETENTORA DA ATA 
W. FELIPE DA SILVA ME 
CNPJ: 04.099.366/0001-10 
Representante: Washington Felipe da Silva 
CPF: 426.819.604-87 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
Extrato do Segundo Termo Aditivo - Concorrência nº 001/2017/Dispensa nº 032/2019 

 
Contratante: Prefeitura Municipal de Extremoz/RN. 
Contratado: M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 02.823.335/0001-35. 
Objeto: O presente Aditivo tem como objeto, a prorrogação da vigência Contratual por mais 12(doze) meses 
e aplicar o reequilíbrio econômico financeiro ao contrato, de conformidade com as planilhas anexa aos autos, 
passando o valor mensal estimado de R$ 548.166,73 (quinhentos e quarenta e oito mil, cento e sessenta e 
seis reais e setenta e três centavos), para o valor mensal estimado de R$ 589.129,57 (quinhentos e oitenta e 
nove mil,  cento e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos). 
Base Legal: Artigo 65, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com as justificativas 
apensas ao processo. 
Extremoz/RN, em 30 de abril de 2020. 
Paulo Roberto Silva Alves/Secretário Geral do Município 
Bruno Victor de Oliveira – Pela Contratada 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2019  – CONCORRÊNCIA. N.º 01/2016 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN  
CONTRATADA: AJF INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO LTDA 
OBJETO: prorrogar o prazo de execução do contrato por mais 06 (seis) meses, o prazo para prestação de 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS LOCALIDADES DE MURICI, CENTRAL PARK, 
PARQUE DA JAQUEIRA E VILA DE FATIMA TODAS NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, conforme 
contrato celebrado em 08.08.2019, oriundo da Licitação – CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 01/2016 
FUNDAMENTAÇÃO: Artigo 57, Parágrafo §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 
Data: 16 de junho de 2020 
Assinatura:  
Pela Contratante: Paulo Roberto Silva Alves/Secretário Geral do Município 
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Pela Contratada: Jacqueline Thé Bonifácio 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2020 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 

O Município de Extremoz/RN, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP N.º 015/2020, objetivando Registro de Preços, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR. Fica marcado a sessão para o dia 01 
de julho de 2020 as 09:00hs. O edital e seus anexos estão à disposição site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br: P. Elet. nº 015/2020, Proc. Adm. Nº 45/2020 – PREF. MUNIC. DE 
EXTREMOZ/RN ou pelo site www.extremoz.rn.gov.br. Maiores informações pelo e-mail: 
cplextremoz2017@gmail.com  
Extremoz/RN, 16 de junho de 2020.  
Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira Municipal 
 

 
ATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2020 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
 
TEX O Município de Extremoz/RN, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP N.º 021/2020, objetivando Registro de Preços, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE. Fica marcado a sessão para o dia 30 de junho de 2020 as 13:00hs. O edital e seus 
anexos estão à disposição site: www.portaldecompraspublicas.com.br: P. Elet. nº 021/2020, Proc. Adm. Nº 
52/2020 – PREF. MUNIC. DE EXTREMOZ/RN ou pelo site www.extremoz.rn.gov.br. Maiores informações 
pelo e-mail: cplextremoz2017@gmail.com  
DAT Extremoz/RN, 16 de junho de 2020.  
ASS Sandra Gervaise de Araújo 
CAR Pregoeira Municipal 
 

 
ATO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2020 

ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
 
TEX O Município de Extremoz/RN, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP N.º 022/2020, objetivando Registro de Preços, visando a Contratação de empresa 
especializada para o fornecimento dos gases medicinais, com comodato. Fica marcado a sessão para o 
dia 30 de junho de 2020 as 10:00hs. O edital e seus anexos estão à disposição site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br: P. Elet. nº 022/2020, Proc. Adm. Nº 53/2020 – PREF. MUNIC. DE 
EXTREMOZ/RN ou pelo site www.extremoz.rn.gov.br. Maiores informações pelo e-mail: 
cplextremoz2017@gmail.com  
DAT Extremoz/RN, 16 de junho de 2020.  
ASS Sandra Gervaise de Araújo 
CAR Pregoeira Municipal 

  
 
 

 
 
 
Portaria nº 079/2020 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN 

 
 Extremoz/ RN, 08 de Junho de 2020. 

 
 
           A presidente do SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, com fundamento no art.3° inciso IV da lei 10.520/2002 e art.10, inciso VII do plano cargos 
e carreiras e salários do SAAE (lei 672/2012) 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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           Considerando a necessidade da realização de procedimentos licitatórios para aquisição de bens e 
serviços comuns para o SAAE-Extremoz. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - designar o senhor FRANCISCO ALTINO DE PAIVA NETO, inscrito no CPF sob n° 358.071.304-30, 
como Pregoeiro Oficial, a servidora ANA LUCIA DANTAS GOMES inscrita no CPF o n° 359.484.774-87 
como membro da equipe de apoio; o servidor MARIA DA CONCEIÇÃO SIMPLICIO SOUZA inscrito no CPF 
sob o n° 790.990.094-53 como membro da equipe de apoio; e o servidor JAIME EVANGELISTA PINTO 
JUNIOR inscrito no CPF sob o n° 093.016.764-35 como membro substituto da equipe de apoio deste SAAE. 
 
Art. 2º - A equipe acima nomeada deverá atuar sempre em conformidade com a lei 8.666/93 e 10.520/2202 
necessárias ao bom andamento dos procedimentos licitatórios desencadeados. 
 
Art. 3º - O mandato do pregoeiro e da equipe de apoio, ora nomeada, tem a vigência de 08 de junho de 2020 
a 07 de junho de 2021, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 
 
 
 

ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 
DIRETORA PRESIDENTE 

 
 

 

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 
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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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