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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 N° 409/2017
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal
nº 577/2009.
RESOLVE:
Art. 1º- Exonerar, FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA, CPF Nº 055.768.104-90, do cargo
comissionado de Secretário – S1, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e
Informações.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de outubro de 2017.
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
PREFEITO
PORTARIA N° 410/2017
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal
nº 577/2009.
RESOLVE:
Art. 1º- Nomear, MARIA MÉRCIA DE BRITO FERREIRA, CPF Nº 877.473.594-20, do cargo comissionado
de Secretário – S1, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e Informações.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se.
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de outubro de 2017.
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 138/2017
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001--71.
Pelo Fornecedor: CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA - EPP – CNPJ: 15.160.493/000102.
Objeto: Aquisição de TNT e balões para evento Justiça Escola da Secretaria de Educação deste município.
Valor Global R$ 455,40 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II.
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 – JOAZ OLIVEIRA MENDES
DA SILVA – PREFEITO DE EXTREMOZ/RN.
Pelo Fornecedor: Pelo Fornecedor: CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA - EPP – CNPJ:
15.160.493/0001-02.
EXTRATO DE CONTRATO
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Município: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 11.362.487/000179.
Pesso Física: RITA DE KASSIA DA SILVA, CPF N.º 093.496.844-50.
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria ao setor de regulação da secretaria municipal
de saúde em abastecimentos de dados nos programas ppi, sigus e sisreg, do Município de Extremoz/RN.
Valor Mensal R$ 3.000,00 (três mil reais)
Valor global R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais)
Vigência: 12 (Doze) meses.
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 – 10.520/02.
Pelo Município: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ:
11.362.487/0001-79 – ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA – CPF: 028.355.194-16 –
GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pessoa Física: RITA DE KASSIA DA SILVA, CPF N.º 093.496.844-50.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2017
Aos 04 (quatro) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE
EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito
Constitucional o Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF:
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I,
Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP),
decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 046/2017, cujo objetivo fora
a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI’S) DESTINADO A GARANTIR O DEVIDO APARELHAMENTO DE SEGURANÇA DOS
FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e
obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo
Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI’S) DESTINADO A GARANTIR O DEVIDO APARELHAMENTO DE SEGURANÇA DOS
FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e
fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Administração, localizada em Extremoz/RN na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente
ARP;
g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente ARP.
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:
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a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização
de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias aos fornecimentos pretendidos;
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local,
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou
inadimplemento do particular.
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
convocação;
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;
c) Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na
licitação, contado da data de assinatura do contrato;
d) Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;
i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente ARP;
j) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
l) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados
pela Administração.
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na tabela abaixo:
GF COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.335.924/0001-68
Endereço: Av. Joaquim Rodrigues da Silva, 220 –Potengi – São Gonçalo do Amarante/RN
CONTATO: ecoserv.servicos@outlook.com – Fone: (84) 8131-5757
Representante: JOHSON DOS SANTOS VARELA, CPF: 031.568.644-80 (Procurador)
ITEM

01

DESCRIMINAÇÃO
Cavalete para sinalização de trânsito amarelo fabricado em polietileno com proteção contra raios uv
na cor branca ou laranja. o cavalete para sinalização
de trânsito possui painel duplo (nas duas faces). O
painel possui dimensões de 60 x 30 cm na parte
superior onde podem ser fixadas películas refletivas

QUANT.

UNID.

VALOR UNIT.

75

UND

279,50
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02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

nas cores desejadas. Possui ainda na parte inferior
uma área destinada a colocação de adesivos com a
logomarca da empresa medindo 60 x 20 cm. Possui
ainda um suporte para fixação de sinalizadores. O
cavalete de sinalização de trânsito possui 114 x 64
cm respectivamente altura e largura, e peso de
aproximadamente 7 kg (vazio). O cavalete quando
aberto diminui sua altura para aproximadamente 110
cm. Possui na parte superior do cavalete tampa que
possibilita seu preenchimento com areia ou água para
evitar o deslocamento do cavalete na rodovia.
Personalizados com os dizeres:
Mascára de proteção semi facial composto por uma
peça semi-facial macia, fabricada com material
termoplástico atóxico com tirante elástico. possue
duas válvulas de exalação e uma de inalação, quatro
pontos de fixação, tamanho unico.
Luva térmica para alta temperatura confeccionadas
em tecido grafatex externo em fibra de
aramida/carbono malha grossa sem costura, com
forração interna dupla de lã, com punho
confeccionado com tecido de aramida forrado em
lona com comprimento de 20 cm forro interno de
grafatex de algodão, tamanho unico; para trabalho
em contato com temperaturas de até 400º c.
Bota de borracha PVC Tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto de
vinil(pvc) injetado em uma só peça com a numeração
34.
Bota de Borracha PVC Tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto de
vinil(pvc) injetado em uma só peça com a numeração
35.
Bota de Borracha PVC Tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto de
vinil(pvc) injetado em uma só peça com a numeração
36.
Bota de Borracha PVC Tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto de
vinil(pvc) injetado em uma só peça com a numeração
37.
Bota de Borracha PVC Tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto de
vinil(pvc) injetado em uma só peça com a numeração
38.
Bota de Borracha PVC Tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto de
vinil(pvc) injetado em uma só peça com a numeração
39.
Bota de Borracha PVC Tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto de
vinil(pvc) injetado em uma só peça com a numeração
40.
Bota de Borracha PVC Tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto de
vinil(pvc) injetado em uma só peça com a numeração
41.
Bota de Borracha PVC Tipo impermeável, de uso
profissional, confeccionada em policloreto de
vinil(pvc) injetado em uma só peça com a numeração
42.

90

UND

64,24

90

PAR

194,00

05

PAR

31,00

07

PAR

31,00

11

PAR

31,00

26

PAR

31,00

14

PAR

31,00

7

PAR

31,00

5

PAR

31,00

3

PAR

31,00

4

PAR

31,00
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Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a
liquidação da despesa:
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal;
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do
licitante;
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal
superior do trabalho;
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para
empresas NÃO optantes do SIMPLES.
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação,
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela
aceitação dos itens desta ARP.
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a
Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por
cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
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a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente
justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de
Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
municipal.
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP;
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona;
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária
para tal feito;
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos
que assim solicitara.
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
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Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz,
Estado do Rio Grande do Norte.
Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
_______________________________________
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN
CNPJ: 08.204.497/0001-71
Joaz Oliveira Mendes da Silva
CPF: 061.242.554-13
Gerenciador
_____________________________________
GF COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI - CNPJ: 28.335.924/0001-68
JOHSON DOS SANTOS VARELA
CPF: 031.568.644-80
(Procurador)
Empresa
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS
DE ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A
DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN.
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e
legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE
ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A
DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, usando das atribuições que são
conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes a interposição de recursos decorrente
dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, HOMOLOGO o presente evento que teve como vencedor
para os itens 244 e 390 para a empresa DROGAFONTE LTDA – CNPJ: 08.778.201/0001-26, itens 386 e 387
para a empresa CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09, para o item 158 a empresa
KIREI TECNOLAB LTDA - EPP - CNPJ: 06.912.821/0001-80, para o item 78, 149, 296, 358 para a empresa
RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME – CNPJ: 40.790.727/000134, para os itens 151 e 385 para a empresa ARTMED COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 04.361.467/0001-18,
para o item 178 RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – CNPJ: 12.305.387/0001-73.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Extremoz/RN, 02 de Outubro de 2017.

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
Prefeito
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2017
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, destinado à
unidade básica de saúde centro II do município de Extremoz/RN.
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e
legislação complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é o
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, destinado a unidade
básica de saúde centro II do município de Extremoz/RN, usando das atribuições que são conferidas, em
função de terem sido cumpridos os ditames inerentes a interposição de recursos decorrente dos atos
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relacionados com o pleito ora chancelado, HOMOLOGO o presente evento que teve como vencedor para os
itens 14, 17, 21, 24, 30 para a empresa D E H COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
– CNPJ: 00.736.971/0001-02, os itens 05, 11, 28, 37 para a empresa DENTALMED COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.826.043/0002-41, os itens 01, 19, 20, 22 e 31 para a empresa
PEDRO NASCIMENTO PAIVA FERNANDES – EPP, CNPJ: 09.109.547/0001-02, os itens 02, 03, 04, 06, 08,
09, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36 para a empresa NACIONAL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 18.588.224-0001-21, os itens 07, 29, 33 para a empresa RDF
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 12.305.387/0001-73 e item 18 para empresa
PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75, para todos os itens.
Dê-se ciência e cumpra-se.
Extremoz/RN, 05 de Setembro de 2017.

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA
Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2017
Aos 01 (Primeiro) dia de setembro do ano de dois mil e dezessete, O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79, com
sede à Av. Joaquim Góis, S/N, Centro Extremoz/RN, Estado do Rio Grande do Norte, representado neste ato
por sua Gestora a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA – CPF: 028.355.194-16, doravante
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 045/2017, cujo objetivo fora a formalização de
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, destinado as unidades
básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do município de Extremoz/RN, a
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15,
da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições
seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de
Preços referente à Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente,
destinado as unidades básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do
município de Extremoz/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade
de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente
ARP;
g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
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h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente ARP.
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização
de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias aos fornecimentos pretendidos;
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local,
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou
inadimplemento do particular.
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
convocação;
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;
c) Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na
licitação, contado da data de assinatura do contrato;
d) Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;
i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente ARP;
j) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
l) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados
pela Administração.
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na tabela abaixo:
D E H COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA – CNPJ: 00.736.971/0001-02
R. Presidente Quaresma, 733 – Alecrim – Natal/RN.
Contato: 2226-8199 – Email: dentalceo.natal@hotmail.com
Representante Afonso Alves Cabral Santos Junior, CPF: 055.991.384 (procurador).
ITEM
14

DESCRIÇÃO
0004404 - GELADEIRA/REFRIGERADOR Capacidade: 250 a 299
litros - ELETROLUX

QUANT

UND

VALOR
MÉDIO

1

UND

1.095,00
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17
21

24

30

0004345 - CADEIRA FIXA Material de Confecção: Aço/ferro pintado
Assento/encosto: polipropileno – AÇOFLEX
0004712 - COMPUTADOR PORTÁTIL (notebook) Processador no
mínimo intel core i3 ou amd a10 Memória RAM 4gb, ddr3, 1600 mhz
Disco rígido mínimo de 500 gb Unidade de disco ótico cd/dvd rom
Teclado abnt2 Mouse touchpad Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi
Webcam possui Garantia mínima de 12 meses Bateria 6 células
Tamanho da tela lcd de 14'' ou 15'' Interface usb, hdmi, display port ou
vga e leitor de cartão Sistema operacional windows 8 pro (64 bits)
0004714 - MESA DE ESCRITÓRIO Base: aço/ferro pintado
Composição: simples Material de Confecção:
Madeira/MDP/MDF/similar Divisões: de 01 a 02 gavetas –
MOVETECH
0004409 - VENTILADOR DE TETO/PAREDE Composição: 03 pás
Tipo: teto - SILVER

4

UND

90,00

1

UND

1.850,00

1

UND

259,99

2

UND

140,00

Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a
liquidação da despesa:
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal;
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do
licitante;
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal
superior do trabalho;
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para
empresas NÃO optantes do SIMPLES.
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação,
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela
aceitação dos itens desta ARP.
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
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c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a
Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por
cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente
justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de
Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
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.
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Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
municipal.
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP;
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona;
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária
para tal feito;
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos
que assim solicitara.
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz,
Estado do Rio Grande do Norte.
Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
_______________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTREMOZ/RN
CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79,
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA
CPF: 028.355.194-16
Gerenciador
____________________________________
D E H COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 00.736.971/0001-02
Afonso Alves Cabral Santos Junior
CPF: 055.991.384 (Procurador)
Empresa
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2017
Ao 01 (Primeiro) dia de setembro do ano de dois mil e dezessete, O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79, com
sede à Av. Joaquim Góis, S/N, Centro Extremoz/RN, Estado do Rio Grande do Norte, representado neste ato
por sua Gestora a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA – CPF: 028.355.194-16, residente e
domiciliado na Rua José Aurino da Rocha, N.º 2232 – Apto 103 – Lagoa Nova – Natal/RN, doravante
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 045/2017, cujo objetivo fora a formalização de
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, destinado às unidades
básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do município de Extremoz/RN, a
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15,
da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições
seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de
Preços referente à Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente,
destinado as unidades básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do
município de Extremoz/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
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Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade
de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente
ARP;
g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente ARP.
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização
de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias aos fornecimentos pretendidos;
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local,
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou
inadimplemento do particular.
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
convocação;
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;
c) Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na
licitação, contado da data de assinatura do contrato;
d) Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;
i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente ARP;
j) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
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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. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados
pela Administração.
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na tabela abaixo:
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.826.043/0002-41
Endereço: R. Doutor Poty Nobrega, 1945 – Natal/RN
Contatos: licitação@dentalmednatal.com.br – FONE: 84 3206-5408
Representante: Sr. Elias Simões de Araújo, CPF: 044.702.654-20 – (Sócio).
VALOR
8º.
DESCRIÇÃO
QUANT
UND
UNITÁRIO
0004704 - ARTICULADOR
ODONTOLÓGICO Guia condílica: curvo
05
Distância: ajustável Guia Condílica e
6
UND
421,00
ângulo de bennet: ajustável –
DENTEFLEX
0004710 - FOTOPOLIMERIZADOR DE
11
RESINAS Tipo: LED com fiound –
2
UND
414,00
KONDENTEC
0004425 - SELADORA Tipo: manual/pedal
28
1
UND
708,34
Aplicação: grau cirúrgico – R BAIAO
0004719 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO
37
Tipo: compressor 04 saídas Potência:
1
UND
1.161,50
mínimo de 1/4 de HP
pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a liquidação
da despesa:
Art.
O

ITEM

§ 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.
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Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação,
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela
aceitação dos itens desta ARP.
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a
Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por
cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:
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I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente
justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de
Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
municipal.
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP;
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona;
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária
para tal feito;
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos
que assim solicitara.
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz,
Estado do Rio Grande do Norte.
Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
_______________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTREMOZ/RN
CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79,
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA –
CPF: 028.355.194-16
Gerenciador
____________________________________
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.826.043/0002-41.
Sr. Elias Simões de Araújo
CPF: 044.702.654-20 – (Sócio).
Empresa
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2017
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Ao 01 (Primeiro) dia de setembro do ano de dois mil e dezessete, O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79, com
sede à Av. Joaquim Góis, S/N, Centro Extremoz/RN, Estado do Rio Grande do Norte, representado neste ato
por sua Gestora a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA – CPF: 028.355.194-16, residente e
domiciliado na Rua José Aurino da Rocha, N.º 2232 – Apto 103 – Lagoa Nova – Natal/RN, doravante
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 045/2017, cujo objetivo fora a formalização de
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, destinado as unidades
básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do município de Extremoz/RN, a
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15,
da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições
seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de
Preços referente à Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente,
destinado as unidades básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do
município de Extremoz/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade
de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente
ARP;
g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente ARP.
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização
de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias aos fornecimentos pretendidos;
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local,
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou
inadimplemento do particular.
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:
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a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
convocação;
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;
c) Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na
licitação, contado da data de assinatura do contrato;
d) Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;
i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente ARP;
j) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
l) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados
pela Administração.
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na tabela abaixo:
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 18.588.224-0001-21.
ENDEREÇO: Rua Tuiuti, 772 – Petropolis – Natal/RN
CONTATO: 3025-9397 – nacionalstore@gmail.com
REPRESENTANTE: Sr. José Helio Araújo Dantas, CPF: 597.561.604-20 (procurador).
ITEM
02
03

04
06
08

09

10

DESCRIÇÃO
0004701 - EQUIPO CART ODONTOLÓGICO
Terminais: mínimo de 04 Possui seringa tríplice – KAVO
0004702 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Possui:
Jato de bicabornato integrado; caneta/transdutor do
ultra-som autoclavável Modo de Operação: Digital –
MICRODONT
0004703 - AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO Tipo:
capsular Modo de operação: digital – ECEL
0004705 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Potência:
1,0HP Capacidade: de 30 a 40 litros – AIR ZAP
0004707 - APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO
Faixa de tensão (kvp): 01 Instalação: coluna móvel
Modo de Operação: digital – PROCION
0004708 - JATO DE BICARBONATO Possui: Base
metálica para estabilidade Desumidificador Filtro de Ar
com Drenagem Automática Caneta – MICRODONT
0004709 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA
(equipo, sugador, refletor) Comando: pedal Cuba:
porcelana/cerâmica Unidade Auxiliar: 01 ponta Possui:
seringa tríplice Equipo: acoplado pneumático Refletor:

QUANT

UND

VALOR
UNIT

1

UND

1.050,00

1

UND

1.580,00

2

UND

490,00

2

UND

1.200,00

1

UND

3.950,00

2

UND

310,00

2

UND

6.300,00
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12
13
15
16

23
25

26
27

32
34
35
36

multifocal (mais de uma intensidade) Terminais: até 03
Cabeceira: biarticulada – KAVO
0004711 - ARMÁRIO EM AÇO Dimensões: de
1800x700mm até 2100x1100mm – MSF
0004405 - ESTANTE 06 prateleiras Capacidade mínima
100kgs Com reforço – MSF
0004366 - ESCADA COM 02 DEGRAUS Material de
confecção: em aço inoxidável – HOSPMOVEIS
0004403 - SUPORTE DE SORO Fabricado em Aço
inoxidável Tipo: pedestal altura regulável –
HOSPMOVEIS
0004396 - AR CONDICIONADO Capacidade: 9.000 a
12.000 BTUS Tipo: split Função: quente e frio – LG
0004715 - ARQUIVO EM AÇO 04 gavetas para pasta
suspensa Deslizamento da gavea: trilho telescópio –
MSF
0004411 - LONGARINA Assento/encosto: polipropileno
Número de assentos: 03 lugares – MOVETEC
0004417 - AUTOCLAVE HORIZONTAAL DE MESA
(ATÉ 75 LITROS) Câmera de esterilização: aço
inoxidável Modo de Operação: Digital Capacidade: até
25 litros – STERMAX
0004717 - DETECTOR FETAL Tipo: portátil Tecnologia:
digital – MACROSUL
0004423 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL
Iluminação: LED Haste: flexível – VAFALUMY
0004422 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL
Modo de operação: digital – WELMY
0004399 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO
Modo de operação: digital - WELMY

4

UND

455,00

5

UND

184,90

2

UND

141,00

2

UND

149,50

4

UND

996,40

6

UND

341,50

10

UND

284,80

1

UND

2.450,00

2

UND

500,00

2

UND

270,00

1

UND

610,00

2

UND

1.059,00

Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a
liquidação da despesa:
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal;
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do
licitante;
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal
superior do trabalho;
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para
empresas NÃO optantes do SIMPLES.
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação,
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.
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Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela
aceitação dos itens desta ARP.
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a
Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por
cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente
justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
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d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de
Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
municipal.
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP;
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona;
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária
para tal feito;
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos
que assim solicitara.
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz,
Estado do Rio Grande do Norte.
Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
_______________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTREMOZ/RN
CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79,
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA
CPF: 028.355.194-16
Gerenciador
____________________________________
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 18.588.224-0001-21.
Sr. José Helio Araújo Dantas
CPF: 597.561.604-20 (procurador).
Empresa
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2017
Ao 01 (Primeiro) dia de setembro do ano de dois mil e dezessete, O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79, com
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sede à Av. Joaquim Góis, S/N, Centro Extremoz/RN, Estado do Rio Grande do Norte, representado neste ato
por sua Gestora a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA – CPF: 028.355.194-16, residente e
domiciliado na Rua José Aurino da Rocha, N.º 2232 – Apto 103 – Lagoa Nova – Natal/RN, doravante
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 045/2017, cujo objetivo fora a formalização de
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, destinado as unidades
básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do município de Extremoz/RN, a
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15,
da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições
seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de
Preços referente à Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente,
destinado as unidades básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do
município de Extremoz/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade
de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente
ARP;
g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente ARP.
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização
de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias aos fornecimentos pretendidos;
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local,
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou
inadimplemento do particular.
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
convocação;
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
i)

j)

l)

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;
Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na
licitação, contado da data de assinatura do contrato;
Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;
providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;
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;
Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados
pela Administração.
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na tabela abaixo:
PEDRO NASCIMENTO PAIVA FERNANDES – EPP
CNPJ: 09.109.547/0001-02
ENDEREÇO: R. Aracati, 09 – Cidade da Esperança – Natal/RN
Representante: Sr. Gutemberg Nicolau de Melo, CPF: 012.303.914-28 (Procurador).

ITEM
01
19
20

22

31

DESCRIÇÃO
0004700 - DESTILADOR DE ÁGUA Capacidade: até 5
litros/hora – CRISTOFOLI DESTILADOR
0004351 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL Auscultador:
aço inoxidável Tipo: duplo – PREMIUM
0004420 - BIOMBO Material de Confecção: aço/ferro
pintado Com rodízios Tamanho: triplo – MOVEIS
ARRUDA
0004713 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW)
Tecnologia: LCD Resolução: Mínima Nativa de 1024 x
768 Entrada: De VGA a Full HD Luminosidade: Mínimo
de 2500 lumens Conectividade: Entrada/Saída RGB 15
pinos e HDMI Garantia: Mínima de 12 meses – ACER
0004716 - MESA DE EXAMES Posição do leito: fixo
Material de confecção: aço/ferro pintado Acessórios:
suporte para papel

VALOR
MÉDIO

QUANT

UND

2

UND

790,00

1

UND

14,50

1

UND

224,00

1

UND

1.999,00

3

UND

382,00

Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a
liquidação da despesa:
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;
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b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal;
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do
licitante;
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal
superior do trabalho;
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para
empresas NÃO optantes do SIMPLES.
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação,
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela
aceitação dos itens desta ARP.
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a
Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por
cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
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Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente
justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de
Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
municipal.
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP;
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona;
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária
para tal feito;
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos
que assim solicitara.
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz,
Estado do Rio Grande do Norte.
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Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
_______________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTREMOZ/RN
CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79,
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA
CPF: 028.355.194-16
Gerenciador
____________________________________
PEDRO NASCIMENTO PAIVA FERNANDES – EPP
CNPJ: 09.109.547/0001-02
Sr. Gutemberg Nicolau de Melo, CPF: 012.303.914-28 (Procurador).
Empresa
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2017
Ao 01 (Primeiro) dia de setembro do ano de dois mil e dezessete, O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79, com
sede à Av. Joaquim Góis, S/N, Centro Extremoz/RN, Estado do Rio Grande do Norte, representado neste ato
por sua Gestora a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA – CPF: 028.355.194-16, residente e
domiciliado na Rua José Aurino da Rocha, N.º 2232 – Apto 103 – Lagoa Nova – Natal/RN, doravante
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 045/2017, cujo objetivo fora a formalização de
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, destinado as unidades
básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do município de Extremoz/RN, a
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15,
da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições
seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de
Preços referente à Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente,
destinado as unidades básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do
município de Extremoz/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade
de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente
ARP;
g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente ARP.
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Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização
de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias aos fornecimentos pretendidos;
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local,
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou
inadimplemento do particular.
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
convocação;
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;
c) Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na
licitação, contado da data de assinatura do contrato;
d) Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;
i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente ARP;
j) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
l) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados
pela Administração.
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na tabela abaixo:
PHOSPODONT LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75
ENDEREÇO: Av. Ayrton Senna, 4150/508 – Capim Macio - Natal/RN
CONTATO: 3222-1864 – EMAIL: vendasfilial@phospodont.com.br
REPRESENTANTE: Ana Maria Pinheiro Ferreira – CPF: 413.273.304-15.
ITEM
18

DESCRIÇÃO
0004346 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
Material de confecção: tecido em algodão
Braçadeira/Fecho: velcro – ACCUMED

QUANT

UND

2

UND

VALOR
MÉDIO
53,15
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Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a
liquidação da despesa:
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal;
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do
licitante;
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal
superior do trabalho;
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para
empresas NÃO optantes do SIMPLES.
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação,
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela
aceitação dos itens desta ARP.
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a
Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por
cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
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.
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Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente
justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de
Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
municipal.
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP;
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona;
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária
para tal feito;
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos
que assim solicitara.
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
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Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz,
Estado do Rio Grande do Norte.
Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
_______________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTREMOZ/RN
CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79,
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA
CPF: 028.355.194-16
Gerenciador
____________________________________
PHOSPODONT LTDA
CNPJ: 04.451.626/0001-75
Ana Maria Pinheiro Ferreira – CPF: 413.273.304-15.
Sócia.
Empresa
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2017
Ao 01 (Primeiro) dia de setembro do ano de dois mil e dezessete, O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79, com
sede à Av. Joaquim Góis, S/N, Centro Extremoz/RN, Estado do Rio Grande do Norte, representado neste ato
por sua Gestora a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA – CPF: 028.355.194-16, residente e
domiciliado na Rua José Aurino da Rocha, N.º 2232 – Apto 103 – Lagoa Nova – Natal/RN, doravante
denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 045/2017, cujo objetivo fora a formalização de
Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente, destinado as unidades
básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do município de Extremoz/RN, a
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15,
da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições
seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de
Preços referente à Registro de Preços para aquisição de equipamentos e material permanente,
destinado as unidades básica de saúde ESF Centro I, centro II, Centro III e ESF Pitangui I do
município de Extremoz/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade
de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
b) Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
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d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente
ARP;
g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente ARP.
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização
de forma correta da mesma;
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias aos fornecimentos pretendidos;
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local,
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação
efetivamente realizada; e
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou
inadimplemento do particular.
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da
convocação;
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;
c) Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na
licitação, contado da data de assinatura do contrato;
d) Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da
assinatura da presente ARP;
i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações
assumidas na presente ARP;
j) Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
l) Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados
pela Administração.
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na tabela abaixo:
RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

31
ANO VII – Nº 1575 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 05 DE OUTUBRO DE 2017
Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com

CNPJ: 12.305.387/0001-73
ENDEREÇO: Av. Interventor Mario Câmara, 2300 – Cidade da Esperança – Natal/RN.
CONTATO: vendas@prontomedica.com.br – FONE: 3092-8000
REPRESENTANTE: Sr. RENDSON CARLOS SILVA DE LIMA, CPF: 067.351.084-00 (procurador).

Art.

ITEM
07

29
33

DESCRIÇÃO
0004706 - CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE
LIMAS ENDODÔNTICAS Capacidade: até 9
limas – INDUSBELLO
0004400 - MESA DE MAYO Material de
Confecção: Aço inoxidável -HOSPMOVEIS
0004718 - MESA GINECOLÓGICA Material
de confecção: aço/ferro pintado Posição do
leito: móvel - HOSPMOVEIS

VALOR
UNIT

QUANT

UND

3

UND

36,37

3

UND

296,72

1

UND

502,03

8º.

O

pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a liquidação
da despesa:
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal;
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do
licitante;
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal
superior do trabalho;
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para
empresas NÃO optantes do SIMPLES.
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação,
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela
aceitação dos itens desta ARP.
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis.
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c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a
Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por
cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP:
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:
I - Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente
justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de
Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
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.
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Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
municipal.
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP;
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona;
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária
para tal feito;
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos
que assim solicitara.
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz,
Estado do Rio Grande do Norte.
Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
_______________________________________
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTREMOZ/RN
CNPJ/MF sob o nº de 11.362.487/0001-79,
ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA
CPF: 028.355.194-16
Gerenciador
____________________________________
RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
Sr. RENDSON CARLOS SILVA DE LIMA, CPF: 067.351.084-00 (procurador).
Empresa
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP DE N.º 056/2017 – PP-SRP
O Município de EXTREMOZ/RN, torna público que fica marcado a continuação da sessão para o dia 06 de
Outubro de 2017 as 11:00 Hrs, onde fará realizara a continuação da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL SRP N.º 056/2017-PP-SRP, visando os Registro de Preços, contratação de serviços
terceirizados contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências dos órgãos
municipais de vigilância desarmada, para o município de Extremoz/RN. Desde já fica convocadas as
licitantes EMPRESSERV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA-EPP – CNPJ: 10.639.977/000107, NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA-ME - CNPJ: 18.200.565/0001 e EMVIPOL – EMPRESA DE
VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA - CNPJ: 35.290.931/0001-56, devidamente credenciadas no processo acima
em epigrafe. A sessão se realizará na sede da prefeitura sitio a Rua São Pedro, S/N – Loteamento São
Miguel Arcanjo, Extremoz/RN, CEP 59.575-000. A sessão realizar-se-á na sala da Comissão de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN - 04 de Outubro de 2017 - Cícero Antônio Bezerra Junior Pregoeiro Municipal.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 057/2017
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial SRP nº 057/2017, objetivando Registro de
Preços, contratação de serviços terceirizados contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra,
nas dependências dos órgãos municipais de funções relacionadas as atividades meios, para o
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município de Extremoz/RN, foi declarada como vencedoras as licitantes para os lotes 01, 02, 03 e 04 para a
empresa RELEENCUN SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 06.538.799/0001-50, 05 e 06 para a empresa JMT
SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – CNPJ: 07.442.731/0001-36.
Extremoz/RN, 05 de Outubro de 2017.
Cícero Antônio Bezerra Junior
Pregoeiro – PME/RN
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NORMAS TÉCNICAS

(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014)
A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma
comissão encarregada de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto;
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à
Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal;
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o
respectivo motivo, no prazo Máximo de 48 horas;
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à
Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação;
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade
inadiável da publicação de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade;
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será
encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente;
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado;
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte
e quatro) horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos
pedidos de sustação de matéria através de telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma
digitalizada) à comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados os limites de horário.
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do
documento a ser publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail:
diariodeextremoz@gmail.com. Lembrando que o original deverá ser encaminhado também para a sede do Diário Oficial;
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos:em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser
publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;
II- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato;
III- as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio
assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal;
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos
responsáveis pelo envio das matérias;
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página;
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão
acima, ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver
o correspondente anexo;
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para
reciclagem;
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu
recolhimento.

A COMISSÃO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.EXTREMOZ.RN.GOV.BR/DOM DE SEGUNDA À SEXTA, OU EM EDIÇÕES ESPECIAIS.
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