ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017 -PMLN
PROCESSO Nº 799/2017
EDITAL DE LICITAÇÃO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREÂMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, com endereço na Av. Dr.
Silvio Bezerra de Melo nº 363, Centro, CEP: 59.390-000- Lagoa Nova/RN; inscrita no CNPJ: 08.182.313/0001-10, mediante o
Pregoeiro, designado pela Portaria Nº. 022/2017 de 12/01/2017, constante dos autos do processo a epígrafe, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRONICA sob o SITEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para CONTRATAÇÃO PARCELADA E FUTURA do objeto abaixo discriminado, nas condições
estabelecidas neste EDITAL E SEUS ANEXOS.
O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança criptografia e autenticação em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo, constante da página eletrônica:
www.portaldecompraspublicas.com.br.
O número da Licitação no site do Portal de Compras Públicas é o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017-PMLN /SRP e
PROCESSO Nº 799/2017 e nome utilizado é PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA.
Este processo obedecerá, integralmente, a Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de
2013 e pelos Decretos Municipais nº 331/09 e 425/14, Lei Complementar 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93
e demais legislação, sob as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e Anexos.
2 – DO OBJETO E DAS AMOSTRAS QUANADO SOLICITADAS
ÓRGÃO INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.
TIPO:
MENOR PREÇO POR ITEM
REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, para suprir as
necessidades das unidades de saúde do município de LAGOA NOVA/RN. Para futura e eventual
OBJETO:
aquisição dos produtos, sendo o seu fornecimento feito de forma parcelada, de acordo como forem
sendo requisitados, para atender as necessidades dos órgãos consumidores, de acordo com as
informações constantes no ANEXO I – Termo de Referência.
Todos sabemos, que é função da Secretaria Municipal de Saúde dispor aos cidadãos lagoa-novenses
de todas as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, reduzindo as
enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias, melhorando a vigilância à saúde e
dando qualidade de vida ao mesmos. Assim partimos do pressuposto que o Poder Público Municipal,
JUSTIFICATIVA:
deve, direcionar suas ações impondo-se um desafio: o de garantir o direito do cidadão ao
atendimento à saúde oportunizando condições para que este direito esteja ao alcance da população,
independente da condição social de cada um. Diante disso, o processo deve seguir com o intuito de
alcançar o objetivo acima especificado e devidamente detalhado no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.
2.1. Todos os produtos deverão ter prazo de validade mínimo de 12 meses subsequentes a data da entrega na prefeitura municipal.
2.2.
Os produtos cotados deverão atender as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, inclusive
quanto às embalagens e rótulos atendendo a legislação em vigor.
2.3.
Caso o produto entregue pela empresa vencedora não corresponda ao exigido no Edital, a empresa vencedora deverá
providenciar, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a sua substituição visando o atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital.
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2.3 DAS AMOSTRAS QUANDO SOLICITADAS
2.3.1. Poderão ser solicitadas, a critério da administração publica municipal, a apresentação de amostras, para avaliação por
órgão responsável. A não apresentação das amostras ou apresentação de amostras em desacordo com as exigências descritas
neste edital implicará automaticamente na desclassificação da proposta, podendo ainda ser aplicadas as sanções de
advertência, multa ou suspensão.
2.3.2. As amostras quando solicitadas deverão ser encaminhadas a Secretaria Municipal de Saúde do município de LAGOA
NOVA/RN, localizada à na Rua: Manoel Luiz de Maria, nº 267, Centro, CEP: 59390-000 – LAGOA NOVA/RN, no prazo máximo e
improrrogável de 3 (tres) dias úteis, contados da solicitação.
2.3.3. A não apresentação das amostras ou apresentação de amostras se solicitadas, em desacordo com as exigências
descritas neste edital implicará automaticamente na desclassificação da proposta, podendo ainda ser aplicadas as sanções de
advertência, multa ou suspensão.
2.3.4. Será constituída uma comissão técnica formada por servidores da Secretária de SAÚDE, para apreciação dos objetos
licitados.
2.3.5. As amostras estarão sujeitas a desclassificação em caso de desconformidade com as especificações constantes neste
Edital e seus anexos, chamando-se neste caso, o 2º colocado, e assim sucessivamente até o cumprimento dos requisitos
exigidos.
3 – DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
3.1. Antes do cadastro das propostas no endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, em observância aos dispositivos legais, o
fornecedor poderá formular consultas por: escrito ou por e-mail no endereço: cpl.pmlagoanova@gmail.com, ou protocolar no setor
de licitações da Prefeitura Municipal, informando o número da licitação.
4 – DA REFERENCIA DE TEMPO
4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriame nte o Horário de
Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
5- DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS
5.1. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página
www.portaldecompraspublicas.com.br, no link “Processos” para acompanhar, ou cadastrar-se no link “Adesão”, para participar;
5.2. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 09h00 do dia 10/05/2017 até as 08h55 do dia 22/05/2017, por
meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o link “registro de proposta”, podendo os interessados
cadastrar ou substituir propostas no sistema eletrônico;
5.3. As propostas serão abertas às 08h55 do dia 22/05/2017 (horário de Brasília).
5.4. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 09h00 do dia 22/05/2017 (horário de Brasília).
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1. Poderão participar deste Pregão:
6.1.1. Quaisquer pessoa jurídica interessada e que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;
6.1.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estiverem previamente cadastradas junto ao órgão provedor
do sistema eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, e perante as exigências quanto às documentações
solicitadas neste edital e seus anexos.
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6.1.3. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá
marcar em campo próprio do Sistema, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema. A
ausência desta marcação implicará a pena de preclusão do direito de preferência de contratação, bem como poderá ensejar o
direito de preferência dos demais licitantes (artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014).
6.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
b) Empresas que por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública, Direta ou Indireta,
Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com esta
Prefeitura, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o
praticou;
c) Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em
liquidação;
d) Empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios mantenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de
Lagoa Nova/RN;
e) Pessoa jurídica na qual sejam proprietários parentes de Prefeito Municipal ou de Secretários Municipais, bem
como Vereador ou empresa de que seja ele dirigente ou representante, conforme Decisão 190/2010 TCE/RN.
f) Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com o município de Lagoa Nova/RN;
6.2.1. A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis.
6.3 A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br observadas data e horário limite estabelecido neste edital.
6.4. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do
resultado do procedimento licitatório.
6.5. Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
6.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo
dos atos realizados.
6.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa aos participantes.
6.7. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante
na proposta de preços.
7 – DO CREDENCIAMENTO
7.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão fazer o prévio cadastramento do
usuário, da senha pessoal que é intransferível, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
7.1.1. Eventuais dúvidas para obtenção da senha deverão ser solicitadas pelo telefone (61) 3120-3737 (Portal de Compras
Públicas).
7.2. A senha poderá ser utilizada em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa do Portal de Compras Públicas, devidamente justificado.
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7.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente
ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de LAGOA NOVA/RN e/ou Portal de Compras Públicas, a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
7.5. Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, alterada
pela Lei complementar 147/2014, de 07.08.2014, para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é
necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas
respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação conforme o caso.
7.5.1. Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou denominação,
deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema. Para tanto, deverá dirigir-se ao Portal de Compras
Públicas.
7.6. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo, nos casos de representação para itens
distintos.
8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. Os recursos para a contratação do objeto do presente registro de preços, de acordo com os quantitativos efetivamente
contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.
8.1.2. A despesa correrá por conta do elemento orçamentário, constantes na LEI nº 565/2016 de 12 de Dezembro de 2016.
(LOA).
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 301 – ATENÇÃO BÁSICA. 2035 –
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
9 – DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME E ENVIO DA PROPOSTA
9.1. As propostas serão encaminhadas via sistema eletrônico. O envio da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento
às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.1.1. As propostas deverão ser cadastradas no sistema, VALOR TOTAL POR ITEM;
9.1.2. Qualquer problema com o cadastramento das propostas, o licitante deverá entrar em contato com o Portal de
Compras Públicas, pois é de inteira responsabilidade da mesma em sanar problemas relacionados com o sistema;
9.1.3. As propostas cadastradas divergentes ao solicitado no item 9.1.1 serão desclassificadas, uma vez que dificulta a
operacionalização do sistema em razão da classificação de ME, EPP.
9.2. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as condições estabelecidas neste
Edital.
9.3. Após a realização da sessão pública a licitante deverá encaminhar a Proposta de Preços em uma via digitada e impressa,
preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO II), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a
expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na
última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante.
9.3.1. A licitante deverá enviar a Proposta de Preços a Prefeitura de LAGOA NOVA – Setor de Licitações, no endereço:
AVENIDA Dr. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363 - CENTRO - CEP: 59395-000 - LAGOA NOVA /RN no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, contados do encerramento da sessão, sob pena de desclassificação da proposta após comunicação.
9.4. NA PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ CONTER:
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a) Razão Social (empresa) ou nome completo (pessoa física), nº do CPF (pessoa física) ou CNPJ (empresa), endereço
completo, n.º da conta – corrente, agência e respectivo banco e, se possuir, o número do telefone, e e-mail;
b) Todos os documentos que integram a(s) proposta(s) da(s) licitante(s) deverão estar embalados em envelopes lacrados,
não transparente, denominado: ENVELOPE DE PROPOSTAS DE PREÇOS PARA O PREGÃO ELETRONICO Nº XXXX/2017PMLN
c) Descrição dos itens ofertados, de acordo com as especificações e quantidades previstas no Anexo I deste Edital;
d) Cotação de preço unitário e total expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, prevalecendo
este último em caso de divergência, devendo também constar o preço unitário de cada ITEM.
e) DECLARAR, no corpo da proposta, de que nos valores das propostas estão incluídas todas as despesas com tributos e
fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e
outros de qualquer natureza; (CONFORME JÁ CONSTA DO NOSSO MODELO DE PROPOSTA – ANEXO II) - (Sugestão:
UTILIZAR O MODELO ANEXO).
f) Validade mínima da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes de proposta e
documentação, estipulada no preâmbulo deste Edital. O referido prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos.
g) Declaração expressa, por parte da licitante, de elaboração independente de proposta, em cumprimento ao disposto na
Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, de 16/09/2009, publicado no DOU de 17/09/2009, conforme o ANEXO VII.
(Sugestão: UTILIZAR O MODELO ANEXO VII).
h) Prazo de início do fornecimento de acordo com o estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I, deste edital a contar do
recebimento, por parte da contratada, da ORDEM DE COMPRA ou documento similar; EM CONFORMIDADE COM INC. II DO ART.
73 DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES.
i) Apresentar proposta contendo: descrição dos itens conforme especificação contida no Termo de Referência-ANEXO I, bem
como valor unitário e global dos itens licitados, de acordo com o modelo constante do edital.
9.5. Conter indicação da marca, modelo e/ou fabricante do produto cotado.
9.6. Não será aceita oferta de itens com especificações que não se enquadrem nas indicadas no Anexo I deste Edital.
9.7. A não indicação dos prazos de inicio do fornecimento exigidos na proposta não desclassificará a licitante, mas indicará que a
mesma se compromete com os prazos estabelecidos neste Edital.
9.8. DECLARAR, no corpo da proposta, no caso de empresas; que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do
Município de Lagoa Nova/RN, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
9.9. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise prévia que se fizer
necessária.
9.10. Deverá ser apresentada proposta que atenda todas as especificações do objeto cotado;
9.11. As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação;
9.12. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão
inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último, e estar inclusa, toda e qualquer despesas, tais como: fre tes,
encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto
9.13. O Pregoeiro poderá solicitar, quando necessário, parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de LAGOA NOVA/RN, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
.
10 – DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
10.1 A licitante vencedora deverá providenciar a entrega, após a fase competitiva, da Proposta atualizada e os documentos de
Habilitação, em envelope fechado/lacrado, em original ou cópia autenticada, no endereço supracitado, aos cuidados do Pregoeiro,
no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, contados do encerramento da sessão, SOB PENA DE INABILITAÇÃO.
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10.1.1 Fica valendo para efeito da confirmação se estiver dentro do prazo referente ao item anterior, a data do envio pelo
SEDEX antes de completado o terceiro dia ou do recebimento pelo funcionário da Prefeitura de LAGOA NOVA.
10.2 O ENVELOPE DEVERÁ CONSTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
10.2.1 HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA:
a) Cédula de Identidade do (s) titular (es) e/ou de todos os sócio(s);
b) PARA EMPRESA INDIVIDUAL; Registro comercial;
c) PARA EMPRESA EM SOCIEDADE: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
10.2.1.2. - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir o regime diferenciado e
favorecido disciplinado na Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014,, deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não
possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão apresentar comprovação de que cumprem
os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da
Lei Complementar.
10.2.1.3. - comprovação desta condição será efetuada mediante apresentação de CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela
Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de
30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007).
ATENÇÃO: A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão/Declaração da Junta Comercial.
10.2.4. - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
b) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal e Previdência Social, mediante certidão conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à
dívida ativa da União, bem como de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; (INSS), por elas
administrados; nos das seguintes legislações: Decreto nº 8.302, de 4 de setembro de 2014; Portaria MF nº 358, de 5 de
setembro de 2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
e) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
f)Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943. (NR)), conforme LEI Nº 12.440, de 07 de julho de 2011. OBS: A

certidão pode ser obtida em www.tst.jus.br, www.cst.jus.br ou no site de qualquer Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

g) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
h) Apresentar cópia da autorização de funcionamento de empresa licitante, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede ou
domicílio da Empresa Licitante – ALVARÁ MUNICIPAL.
10.2.5. - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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a) Apresentar pelo menos 01 (um) atestado, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter
executado os serviços ou a venda de produtos com objeto compatível com as características exigidas no Te rmo de
Referencia fornecimento, contendo semelhantes aos ora licitados, e também a cópia das notas fiscais (Nota Fiscal-DANFE)
aos fornecedores dos referidos atestados comprovando as referidas aquisições, e ainda cópia do contrato firmado entre a
licitante e a pessoa de direito publico ou privado que emitiu o atestado .
b) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se refiram a períodos de
teste, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não tenha se originado de contratação.
10.2.6. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão,
ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei,
que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação das
propostas;
b.1) As licitantes que utilizam do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital – SPED deverão apresentar
o balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou do penúltimo
exercício financeiro, acompanhado de documento oficial ou declaração firmada por contador, que comprove que a
empresa adota a Escrituração Contábil Digital – ECD.
c) A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção de Índices de Liquidez Geral (ILG),
Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), maiores que um (>1), resultante da aplicação das fórmulas:
Índice de Liquidez Corrente – ILC = Ativo Circulante
(deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo Circulante
Índice de Liquidez Geral – ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
(deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Índice de Solvência Geral – ISG = _____________ Ativo Total_____________
(deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
10.2.7 Para fins de cálculo dos índices referidos na alínea anterior, utilizar-se-ão duas casas após a vírgula,
desconsiderando-se as demais, sem arredondamento;
10.2.8 As licitantes que apresentarem resultado igual ou menor do que 01 (um), em qualquer dos índices, deverão
comprovar possuir capital social mínimo registrado e integralizado não inferior a 10% (dez por cento) do valor global
estimado da contratação, constante da Planilha de Preços do Edital (artigo 31, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.666/93 e item 7.2
da IN/MARE n.º 05/95), sob pena de inabilitação.
10.3 – OUTROS DOCUMENTOS
a) Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação de que inexistem fatos supervenientes ao seu cadastramento junto a CPL, impeditivos para a sua habilitação na
presente licitação. ANEXO III (UTILIZAR O MODELO ANEXO);
b) Declaração firmada pelo Interessado ou seu representante legal, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que
constitua violação ao disposto no preceito constitucional do inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal. ANEXO IV.
(UTILIZAR O MODELO ANEXO).
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c) Declaração de que não recebeu do Município de Lagos Nova/RN ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou
indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de
contratar com a Administração conforme o Anexo IX – Modelo de Declaração de Idoneidade. (UTILIZAR O MODELO ANEXO).
d) Certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária, ou cópia da publicação no
DOU, válido na data da sessão inaugural.
e) ALVARÁ SANITÁRIO, expedido pelo órgão federal ou estadual e municipal, responsável pelo controle sanitário do
comércio dos produtos correlatos que são exercidos pelos interessados, de conformidade com objeto contratual e
compatível com o objeto desta licitação.
f) Comprovar possuir Autorização de funcionamento expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA; de acordo com o disposto nos artigos 1º e 2º da Lei 6.360/76,
g) O licitante que cotar material e produtos isentos de registro deverá apresentar a publicação no D.O.U. da
dispensa de registro, conforme previsto na Lei nº .360/76, regulamentada pelo Decreto nº 79.094/77.
10.4. Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia (legível) autenticada por
cartório competente ou pelo pregoeiro e sua equipe, neste último caso os originais deverão ser apresentados quando da abertura
do envelope de habilitação a fim de comprovar sua autenticidade.
10.5. Os documentos mencionados acima deverão referir-se exclusivamente ao estabelecimento licitante, ressalvada a hipótese de
centralização de recolhimento de tributos e contribuições pela sede, que deverá ser comprovada por documento próprio, e estarem
vigentes à época da abertura do envelope contendo a documentação.
10.6. As certidões negativas que não tenham prazo de validade expressa no documento, ou fixado em lei federal, serão tidas como
válidas pelo prazo de 90(noventa) dias, contado da data de sua emissão.
10.7. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de sua
apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata este item os documentos cuja validade é indeterminada e os atestados de
capacidade técnica.
10.8. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem provar sua
regularidade serão inabilitados.
10.9. As certidões expedidas pela Internet estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor.
10.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação.
11 – DA PARTICIPAÇÃO DAS ME’S e EPP’S
11.1 A participação de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte se dará conforme preceituado na Lei Complementar n.º 123/2006,
alterada pela Lei complementar 147/2014, de 07.08.2014.
12. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS
12.1. A partir do horário previsto neste Edital terão início à sessão pública do pregão eletrônico, passando o Pregoeiro a
aceitabilidade das propostas e logo em seguida a sua divulgação.
12.2 O Pregoeiro analisará as propostas de preços eletronicamente encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em
consonância com o estabelecido pelo instrumento convocatório.
12.3 A decisão sobre classificação de propostas comerciais será disponibilizada no sistema eletrônico para acompanhamento em
tempo real pelas empresas.
12.4 Classificadas as propostas, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores das propostas classificadas poderão oferecer
lances, obrigatoriamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem
classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance ofertado.
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12.5 A cada lance ofertado, o participante conectado será imediatamente informado de seu recebimento com seu respectivo horário
de registro e valor.
12.5.1 Os lances apresentados deverão referir-se em cima do VALOR TOTAL POR ITEM de acordo com a unidade de medida;
12.5.2 Não serão aceitas cotações com valores unitários e totais com mais de duas casas decimais. Caso ocorra o valor
deverá ser arredondado para menor.
12.6 Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do valor
ofertado.
12.7 Na hipótese de haver lances ou propostas iguais prevalecerão como de menor valor o lance que tiver sido primeiramente
registrado.
12.7.1 Em caso de não haver lances prevalecerá o descrito no item anterior.
12.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
12.9 Durante o transcurso da sessão de lances, os participantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance
registrado.
12.10 O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes.
12.11 Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início do tempo aleatório (randômico) de até 30
(trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de lances.
12.12 O tempo aleatório será gerado automaticamente pelo sistema eletrônico, podendo durar de 01 segundo a 30 minutos sendo,
portanto desconhecido.
12.13 Em face da impossibilidade de determinação do tempo aleatório recomendam-se aos licitantes estabelecer o valor mínimo de
lance, evitando assim frustração por falta de tempo hábil para calculá-lo e apresentá-lo durante o tempo aleatório.
12.14 O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances, devendo os licitantes
consultarem regularmente o sistema eletrônico para verificar o resultado da licitação.
12.15 No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.
12.16 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos após aberta a sessão, o pregão será suspenso e terá
reinício somente após comunicação expressa aos participantes por meio do próprio sistema. Ficando o licitante responsável pelo
acompanhamento.
12.17 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema verificará e classificará a licitante que se enquadrar
como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 147, de 07 de agosto de 2014.
12.18 Poderão ser corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro depois de encerrados, erros relativos a operações matemáticas.
12.19 Casos não se realizem lances serão verificados a conformidade entre a proposta de menor valor e o valor estimado da
contratação.
12.20 Todos os avisos de suspensão em decorrência de horário de expediente ou fatos supervenientes, serão disponibilizado no
sistema utilizado, sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento por parte do licitante.
12.21 Todos e quaisquer avisos pertinentes ao certame serão postados no chat e/ou anexados no campo “DOCUMENTO” no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br. Não podendo o licitante alegar desconhecimento da informação, sob pena de decair seus
direitos.
13 – DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
13.1 O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR VALOR POR ITEM, observadas as demais condições deste edital e
seus anexos.
13.2 Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências do presente Edital, quando for omissa ou
apresente irregularidades insanáveis, tais como:
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13.2.1 Valores iguais a zero;
13.2.2 Erros e desvios nos preços, ou indicações incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por extenso, de
forma a suscitar dúbia interpretação.
13.3 O objeto da presente licitação será adjudicado à licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste Edital de Preg ão
e seus anexos, for declarada vencedora para o ITEM respectivo, de acordo com os critérios de julgamento e habilitação.
14 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
14.1. A entrega será em até 05 (CINCO) dias, contados do recebimento da requisição de compra, salvo se houver pedido formal de
prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Secretaria;
14.2. A entrega deverá ser feita nas dependências da Prefeitura Municipal de LAGOA NOVA/RN, sito a Avenida Dr. SILVIO BEZERRA DE
MELO, 363 - CENTRO - CEP: 59390-000 - LAGOA NOVA /RN, ou em outro endereço determinado na Ordem de Compra, de segunda a
sexta feira no horário de funcionamento normal do órgão, ou seja, das 07:00 as 12:00 horas.
O recebimento será:
a) em caráter provisório, após a entrega dos produtos, acompanhada da assinatura de servidor designado para esse fim, em
canhoto de nota fiscal ou conhecimento de transporte.
b) definitivamente, após a conferência de todos os itens, avaliação da qualidade, e conforme especificações compatíveis ao
ANEXO I DO EDITAL pelo responsável, sendo que o prazo para conferência e eventual troca do material por parte da
Secretaria solicitante, será de 10 (dez) dias, a contar do recebimento provisório, estipulado acima. Somente após o
recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento;
14.3. O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético profissional, pelo perfeito fornecimento do
objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93;
14.4. A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta Licitação em que se
verificarem vícios ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos;
14.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA rejeitará no todo ou em parte o fornecimento realizado em desacordo com as normas
deste edital;
15 – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN,
15.1. Notificar a licitante vencedora a assinar o contrato / ata de registro de preços imediatamente após homologação no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis e comunicar demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
15.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de
empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências.
15.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.
15.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos produtos fornecidos.
15.5. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital.
15.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não
será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
15.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
15.8. Coordenar e fiscalizar a entrega dos produtos pertinente à aquisição.
15.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que fizerem necessários.
16 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA / CONTRATADA
16.1. Após a homologação da licitação, comparecer na Prefeitura Municipal para assinatura do contrato / ata de registro de preços
em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;
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16.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela administração, de acordo com a especificação do Edital,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;
16.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento dos produtos, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas no contrato / ata de registro de preços;
16.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de
greve ou paralisação de qualquer natureza;
16.5. O atraso na entrega do objeto licitado no prazo estabelecido em edital, não poderá ser alegado como motivo de força maior,
má execução ou inexecução da entrega, objeto do contrato / ata de registro de preços e não a eximirá das penalidades a que está
sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
16.6. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados julgáveis
necessários para recebimento de correspondência;
16.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal
fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA;
16.8. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos
causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
16.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser
resultantes de acordo entre as partes;
16.10. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos
mesmos nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou
responsabilidade.
16.11. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta
exclusiva da contratada.
16.12. Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar novamente a documentação que
comprova sua regularidade fiscal, conforme apresentado na fase de habilitação.
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme
determina o art. 86, da Lei nº 8666/93.
17.1.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de
Lagoa Nova/RN, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
17.2. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções
administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 10% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Lagoa
Nova/RN, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela
Administração da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade (05
(cinco) anos);
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d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV
do art. 87 da Lei 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto 3.555/00.
17.3. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a
Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
17.4. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Lagoa Nova as sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste
edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
17.5. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contrataçã o e
de execução do objeto contratual.
17.5.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:
a) PRÁTICA CORRUPTA: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de
execução do contrato;
c) PRÁTICA CONLUIADA: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento
de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) PRÁTICA COERCITIVA: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade,
visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. e) “prática obstrutiva”:
destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
18 – DO PAGAMENTO
18.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, pagará o valor total,
em Reais, à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante, que corresponderá ao
valor dos produtos entregues, após verificação;
18.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, trabalhistas,
comerciais (inclusive frete), materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste Pregão;
18.3. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota fiscal devidamente
atestada pela Secretaria solicitante através de Boleto ou transferência bancaria, em conta jurídica da empresa contratada.
18.3.1. A nota fiscal deverá conter atestados firmados pelo servidor encarregado de fiscalizar o recebimento,
comprovando a execução do objeto contratado;

18.4. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal, n.º do contrato/ARP, mês de referência, descrição dos produtos,
o número e nome do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

18.5. A PREFEITURA efetuará o pagamento por meio de ordem bancária, endereçada ao banco discriminado na nota fiscal;
18.6. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo
para pagamento constante no item 20.3. fluirá a partir da respectiva regularização;
18.7. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da
contratada;
18.8. O pagamento efetuado não isentará a contratada de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente
àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens fornecidos;
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18.9. O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à apresentação pela empresa dos comprobatórios de quitação das obrigações
para com o INSS e FGTS, referente ao mês anterior.
18.10. Ocorrendo umas das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8.666/93, poderá haver a
repactuação, reajuste, revisão ou realinhamento, onde deverão ser precedidos de demonstração analítica do aumento dos custos,
bem como análise Técnica Contábil do Setor Financeiro e Jurídica da Assessoria Jurídica desta PREFEITURA.
19 – ESCLARECIMENTOS, IMPOUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
19.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
19.1.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital deverá ser
encaminhado ao Pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
19.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica SOLICITANTE, responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a
impugnação/esclarecimento ou recursos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação.
19.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado
da decisão a ela pertinente.
19.4 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório será definida e publicada nova data, caso haja necessidade, para a realização
do certame.
19.5 Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos diretamente no site www.portaldecompraspublicas.com.br, correspondente
a este Edital.
19.6 O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes por escrito, informações adicionais
sobre a proposta comercial e as documentações apresentadas.
19.7 O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério do pregoeiro, implicar na desclassificaç ão do
licitante.
19.8 De todos os atos e decisões do Pregoeiro relacionado com o presente pregão cabem recurso, apresentados em campo próprio
do sistema eletrônico, observados os termos constantes dos subitens seguintes.
19.9 Ao final da sessão independente ou não de DECLARAÇÃO DE VENCEDOR, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer. Essa manifestação se fará com o registro da síntese de suas razões, no âmbito do sistem a
eletrônico ou por e-mail num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o término, ultrapassado este prazo, fica caracterizado
falta de manifestação, decaindo o direito de recurso, em caso de afirmativa, fica obrigado enviar os memoriais no prazo de 03
(três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos memoriais.
19.10 As alegações e memoriais dos recursos deverão relacionar-se com as razões indicadas pela licitante na sessão pública, sob
pena de não ser conhecido o recurso.
19.10.1 Só será acatado o recurso em memorial descritivo, as mensagens postadas no site só servirão para efeito de
manifestação de intenção de recorrer.
19.11 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o termino da sessão
importará a decadência do direito de recurso.
19.12 Os recursos interpostos e as respectivas contra-razões serão deliberados pela Autoridade competente, após apreciação pelo
Pregoeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data final da interposição.
20 – DAS CONDIÇÕES GERAIS
20.1 Nos casos em que as empresas se negarem a cumprir as exigências previstas no instrumento convocatório, es tas estarão
sujeitas às sanções administrativas previstas neste Edital.
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20.2 As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas por meio do endereço eletrônico:
www.portaldecompraspublicas.com.br e poderão também ser solicitadas pelo e-mail: cpl.pmlagoanova@gmail.com
20.3 Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui
referidos em dia de funcionamento administrativo da PREFEITURA.
20.4 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a
sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
20.5 Os licitantes deverão examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e em seus Anexos, pois a simples
apresentação das propostas subentende a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, não sendo
aceitas quaisquer alegações de desconhecimento de qualquer por menor.
20.6 É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
no ato da sessão pública.
20.7 A autoridade competente poderá cancelar a licitação conforme previsto no art. 49 da Lei Federal 8.666/93 derivado de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
20.8 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
sem comprometimento da segurança da futura contratação.
20.9 Para efeito de comprovação do atendimento dos prazos fixados neste edital para documentos enviados pelos correios terão
como base o da data da postagem.
20.10 Caso o licitante venha a ser classificado em razão da desclassificação dos primeiros colocados, o mesmo terá 03 (três) dias
úteis para o envio da documentação. É de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br quanto a sua classificação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância e cumprimento do prazo.
20.11 Quaisquer cláusulas deste edital que não seja cumprido, caberá ao pregoeiro a decisão sobre a desclassificação do licitante,
em razão dos danos causados ao processo.
20.12 Todos e quaisquer documentos que forem anexados nos autos do processo e postados no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br no campo DOCUMENTOS tais como: adendos, esclarecimentos, impugnações, farão parte do
instrumento convocatório, não podendo o licitante alegar desconhecimento, sob pena de preclusão de direito.
21 – DO FORO
21.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com a presente licitação, fica eleito o foro da Comarca de Currais
Novos/RN, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
22 – SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL
Anexo I – Termo de Referência, anexo I;
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III – Modelo de Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação;
Anexo IV – Modelo de Declaração nos termos do inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal;
Anexo V – Modelo de Termo de Credenciamento;
Anexo VI – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação;
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Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
Anexo VIII – Modelo de Declaração do porte da empresa.
Anexo IX – Modelo de Declaração de idoneidade.
Anexo X – Minuta do contrato
Anexo XI – Minuta da Ata de Registro de Preços
LAGOA NOVA/RN, em 09 de maio de 2017.

ALDRIN MACEDO DE MEDEIROS
CPF: 020.954.934-35
PREGOEIRO MUNICIPAL
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETIVO
A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa para fornecimento parcelado, conforme as necessidades, de
MEDICAMENTOS E MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, para suprir as necessidades das unidades de saúde do município
de LAGOA NOVA/RN. Para futura e eventual aquisição dos produtos, sendo o seu fornecimento feito de forma parcelada, de acordo
como forem sendo requisitados, para atender as necessidades dos órgãos consumidores.
2 - METODOLOGIA
2.1. Este processo obedecerá, integralmente, a Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2 013
e pelos Decretos Municipais nº 331/09 e 425/14, Lei Complementar 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e
demais legislação,
3 - JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO
3.1. Em cumprimento ao artigo 7º c/c artigo 6º, IX da lei 8.666/93 e suas alterações, o presente projeto, para que através de
licitação, sejam adquiridos os produtos abaixo descriminados considerando às necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde/Fundo Municipal de Saúde de LAGOA NOVA/RN, tem o presente Termo a finalidade viabilizar, técnica e adequadamente os
procedimentos necessários, com vista à contratação em tela.
3.2. Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitação, em virtude do exato enquadramento das necessidades
e nos requisitos fundamentais para utilização desse procedimento nos termos da Lei, principalmente devido à possibilidade de
utilização de recursos públicos de origem federal, estadual e municipal.
3.3. Todos sabemos que é função da Secretaria Municipal de Saúde dispor aos cidadãos lagoa-novenses de todas as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias,
melhorando a vigilância à saúde e dando qualidade de vida ao mesmos. Assim partimos do pressuposto que o Poder Público
Municipal, deve, direcionar suas ações impondo-se um desafio: o de garantir o direito do cidadão ao atendimento à saúde
oportunizando condições para que este direito esteja ao alcance da população, independente da condição social de cada um. Dia nte
disso, o processo deve seguir com o intuito de alcançar o objetivo acima especificado e devidamente detalhado neste TERMO DE
REFERENCIA.
4. DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO E ENTREGA
4.1. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1.1. Os produtos especificados no Anexo I, somente serão fornecidos mediante apresentação de Requisição de compra expedida
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, dentro das condições estabelecidas no Termo de Referência Anexo I e proposta de
preços da proponente vencedora.
4.1.2. Os produtos deverão ser entregues, nas especificadas descritas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a
inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A
Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.
4.1.3. O prazo de validade mínimo a ser aceito quando do recebimento dos produtos será de no mínimo 12 meses da data do
recebimento, exceto para aqueles que por motivos de produção e Comercialização detenham outro prazo devidamente aprovado
pela ANVISA.
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4.2. A licitante vencedora ficará obrigada a fazer a entrega do produto, conforme a necessidade e o interesse da PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedição da Ordem de Compras, pelo responsável designado pelo chefe do executivo municipal.
4.3. Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, de acordo com os itens e quantidades descritas na Ordem de Compra,
durante todo o período de vigência do contrato.
4.4. Os produtos serão recebidos provisoriamente por servidor(a) designado(a) pela Secretaria Municipal de Saúde, após
conferência da Nota fiscal com a proposta de preços e Termo de Referência, Anexo I, e consequentemente realizando a aceitação.
4.5. Os produtos poderão ser rejeitados quando em desacordo com o exigido neste Edital e seus anexos.
4.6. Ainda que seja recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a responsabilidade da contratada pela validade do
objeto.
4.7. A contratada deverá entregar os produtos no local indicado na Ordem de Compras, no horário compreendido entre 08h00min
as 12h00min, no prazo estabelecido no anexo I – termo de referência. Observadas as exigências constantes das especificações e da
proposta.
4.8. O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
4.9. Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados constantes da Nota Fiscal e o
endereço de entrega.
5. DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Constituirão obrigações da empresa vencedora, além das especificadas na legislação:
5.1.1. Entregar de forma sistemática e periódica, pelo preço contratado os produtos objeto deste edita l, segundo as
necessidades e requisições da Secretaria Requisitante.
5.1.2. Entregar o produto especificado na Requisição de Compras, de acordo com as necessidades e o interesse da
Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas neste edital.
5.1.3. Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e exigências editalícias,
observadas as especificações, normas e outros detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir,
por parte de seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria Requisitante.
5.1.4. Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do produto que não atenda ao
especificado.
5.1.5. Entregar o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que
impossibilite assumir o estabelecido.
5.1.6. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando à Secretaria Requisitante o
direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.
5.1.7. Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante , quando for o caso, qualquer anormalidade verificada, inclusive
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.
5.1.8. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do produto, seja por
vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.
5.1.9. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue.
5.1.10. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo, em nenhuma hipótese,
transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria
Requisitante.
5.1.11. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários e outros advindos
da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades.
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5.1.12. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua culpa ou dolo, a causar à
Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por
seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da Secretaria Requisitante, podendo este, para o fim
de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as seguintes providências:
a) dedução de créditos da licitante vencedora;
b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante.
5.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com
o regime de direito público.
6. DO PREÇO
6.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
6.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou instrumento equivalente, conforme o § 1º do art. 65 da Lei
n.º. 8.666/93.
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS
7.1. Especificações Técnicas: As características apresentadas abaixo são mínimas e de atendimento obrigatório.
ITEM
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

DESCRIÇÃO
Abaixador de lingua pct c/100
Abocath nº 22 especificação : caixa com 100
Abocath nº14 especificação : caixa com 100 unidades
Abocath nº16 especificação : caixa com 100
Abocath nº18 especificação : caixa com 100
Abocath nº20 especificação : caixa com 100
Abocath nº24 especificação : caixa com 100
Água destilada 10ml especificação : para solução injetável. Embalagem: ampola com 20
ml.contendo a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos
na anvisa e certificado de boas práticas, fabricação e controle - cbpfc do fabricante
conforme resolução anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,
apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.
Água oxigenada 10 volumes especificação : embalagem: frasco plástico com 01 litro, com
dados de identificação do produto marca do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade.
Agulha descartavel 13x4,5 c/ 100und especificação : descartável, esteril, atóxica,
apirogênica, canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado,
afiado, rígido e centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito,
protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem
individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação,

UNIDADE
MEDIDA
Pacote
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa

QUANTIDADE
150
30
30
30
30
30
30

Ampola

50.000

Frasco

3.000

Caixa

600
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tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Agulha descartavel 25x7 especificação : descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula
em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Agulha descartavel 25x8 especificação: descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula
em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no ministério da saúde
Agulha hipodérmica 40 x 12 especificação: descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula
em aço inox, cilíndrica, reta oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e
centralizado, canhao em polipropileno e que permita encaixe perfeito, protetor em
polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel
grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização,
prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Agulha para anestesia raquidiana 25 g x 3 1/2 especificação : descartável, estéril, atóxica,
apirogênica, com bisel tipo quincke, isenta de corte, sem rebarbas, com orifício lateral,
canula de parede fina, canhão luer lok, com visor translúcido e internamente cônico que
garanta conexão segura. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico ou blisterrigido, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso
dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de
validade e registro no ministério da saúde. Caixa com 100
Agulha para caneta 4mm cx c/ 100 especificação : agulha tipo bd
Alcool a 70% cx c/12 especificação: alcool 70, étilico líquido frascos 1l
Alcool etilico absoluto 99,5% 1000ml
Algodão 0 com agulha especificação: caixa com 24 undades
Algodão 2-0 com agulha especificação: caixa com 24 unidades
Algodão 2-0 sem agulha especificação: caixa com 24 unidades
Algodão hidrofilo rolo 500g
Algodão hidrofilo rolo 500g especificação: caixa com 24 unidades
Atadura crepe 12m x 1,20 - 09 fios c/12 und

Unidade

50.000

Unidade

50.000

Unidade

12.000

Caixa

50

Caixa
Caixa
Litro
Caixa
Caixa
Caixa
Rolo
Caixa
Pacote

150
500
5.000
100
100
100
400
100
1.660
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24
25
26
27
28
29

30

31

32

33

34
35
36
37
38

Atadura crepe 15cm x 1,20 - 09 fios c/12 und
Atadura crepe 18cm x 1,20 - 09 fios c/ 12 und
Atadura crepom 10cm x 1,8mt especificação: pacote com 12 unidades
Atadura crepom 12cm x 1,8mt especificação: pacote com 12 unidades
Atadura crepom 15cm x 1,8mt especificação: pacote com 12 unidades
Atadura crepom 25cm x 1,8mt especificação: pacote com 12 unidades
Atadura de crepom dimensões de 10cm x 4,5m especificação: contendo 13 fios/cm2,
medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio
retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade,
bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola.
Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no
ministério da saúde.
Atadura de crepom dimensões de 12cm x 4,5m especificação: contendo 13 fios/cm2,
medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio
retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade,
bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola.
Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no
ministério da saúde.
Atadura de crepom dimensões de 15cm x 4,5m especificação: contendo 13 fios/cm2,
medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio
retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade,
bordas delimitadas que nao solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola.
Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no
ministério da saúde.
Atadura de crepom dimensões de 25cm x 4,5m especificação: contendo 13 fios/cm2,
medindo 4,5 m esticada, confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, com fio
retorcido ou singelo, trama e urdume regulares, boa torção, isenta de defeitos e sujidade,
bordas delimitadas que não solte fiapos e sem falhas no acabamento da auréola.
Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação,
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no
ministério da saúde.
Balanca mecânica, antropométrica, capacidade ate 150kg especificação: capacidade ate 150
kg, leitura em cursor, sensibilidade 100 g.
Balança pediatrica especificação: capacidade 16 kg e frações de 100g; estrutura em chapa
de aço carbono capacidade para 16 kg, divisões de 10 g; pesagem mínima 0,200 gramas;
concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm injetada anti germes; pés reguláveis em
borracha sintética; régua em latão cromado; cursor em aço inoxidável.
Campo operatório 45x50
Cateter jelco nº 16
Cateter jelco nº 18

Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote

1.660
1.660
1.000
1.000
1.000
1.000

Rolo

1000

Rolo

1000

Rolo

1.000

Rolo

1000

Unidade

40

Unidade

15

Unidade
Unidade
Unidade

100
10.000
10.000

Av. Drº. Silvio Bezerra de Melo, 363 – Centro – Lagoa Nova/RN – CEP: 59.390-000
Tel.: (84) 3437-2211, 3437-2232 – e-mail: cpl.pmlagoanova@gmail.com

TODOS PELA NOSSA CIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017 -PMLN
PROCESSO Nº 799/2017
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48
49
50
51

52

53

54

55

Cateter jelco nº 20
Unidade
Cateter jelco nº 24
Unidade
Cateter jelco nº22
Unidade
Cateter nasal p/oxigenio tipo oculos
Unidade
Clamp para cordão umbilical com dupla trava especificação: caixa com 100 unidades
Caixa
Coletor de urina sistema fechado 2 litros especificação: conector escalonado para sonda
uretro vesicais com ponto de coleta permite a retirada de amostras para exames
laboratoriais; pinça ou clamp no tubo extensor para vedação, e no tubo de saída para
desmame;tubo extensor flexível permite a passagem da secreção entre o paciente e bolsa Unidade
coletora;tira de deambulação facilita a movimentação do paciente;alça de sustentação
rígida dupla "u" para fixação ao leito;válvula anti-refluxo, tipo membrana evita retorno de
urina para o paciente;bolsa coletora em pvc flexivel
Compressa de gaze hidrófila 91 cm x 91 m estéril especificação: de gaze hidrófila,
descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora,
insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral Pacote
para evitar o desfiamento. Embalagem: em rolo, com dados de identificação, procedência,
data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Detergente enzimático riozyme ive neutro gold
Garrafão
Equipo fotossensível a luz macro gotas
Unidade
Equipo fotossensivel a luz micro gotas
Unidade
Equipo macrogotas c/ injetor lateral especificação: equipo macrogotas c/ injetor lateral
Pacote
pct c/ 20 und
Equipo microgotas especificação: caixa com 20 unidades
Caixa
Equipo multivias de 2 vias c/conector
Unidade
Esparadrapo anti-alérgico especificação: na cor branca, 10 cm x 4,5 mm tecido a base de
rayon-acetato e massa adesiva a base de poliacrilato, permeável ao ar e vapores d'agua,
com otima aderência, que aceite escrita com qualquer tipo de tinta, isento de substância
Rolo
alergenas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,5 m. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade
e registro no ministêrio da saúde.
Esparadrapo impermeável tamanho 10cm x 4,6m especificação: na cor branca, em tecido
apropriado de algodão e óxido de zinco e borracha na outra, com boa aderência, isento de
substâncias alergenas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 4,6m. Na embalagem
Rolo
deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no ministêrio da saúde.
Esparadrapo micropore dimensões 10cm x 4,5m especificação: na cor branca, massa
adesiva a base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com otima aderência, isento de
substância alêrgenas, dimensões 10 cm x 4,5 m. Embalagem: rolo com dados de
Rolo
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério
da saúde.
Estadiômetro pediátrico especificação: mede de 0 a 99cm; - composto por uma haste fixa
que possui as medidas e outra móvel de 33cm de comprimento e 5,5cm de largura.

10.000
10.000
10.000
6.000
15

2.000

10.000
200
500
500
3.000
300
7.000

450

4.800

2.000

Unidade
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56

57
58

59

60

61
62
63
64
65
66
67

68

69

Estetoscópio com corpo auscultador adulto especificação: modelo duplo com metal nobre,
sino auscultador confeccionado em metal nobre com bordas protegidas com material de
engenharia, diafragma confeccionado em fibra de vidro, anel fixador confeccionado em
metal nobre, conector giratório confeccionado com metal nobre com movimento giratório,
tubo confeccionado em tygon preto, flexível, conector confeccionado em metal nobre, mola
em aço especial hastes metálicas propocionando ajuste aos canais auriculares, olivas na
cor preta, confeccionada com plástico resistente com design anatômico.
Filme p/ultra upp-1100s 110mm x 20m
Filme radiológico, base verde, dimensões 18 x 24cm especificação: filme, radiológico, base
verde, dimensões 18 x 24 cm. Embalagem: caixa com 100 películas, com dados de
identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo de validade.
Filme radiológico, base verde, dimensoes 24 x 30cm especificação : filme radiológico, base
verde, dimensões 24 x 30 cm. Embalagem: caixa com 100 películas, com dados de
identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo películas, com dados de
identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo de validade
Filme radiológico, base verde, dimensões 30 x 40cm especificação: filme radiológico, base
verde, dimensões 30 x 40 cm. Embalagem: caixa com 100 películas, com dados de
identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo de validade.
Filme radiológico, base verde, dimensões 35 x 35cm especificação: filme radiológico, base
verde, dimensões 35 x 35 cm. Embalagem: caixa com 100 películas, com dados de
identificação do produto, procedência, data de fabricação e tempo de validade.
Fio nylon 0 especificação: caixa com 100
Fio nylon 2-0 ag 4,0cm 3/8 c/24 und
Fio nylon 3-0 ag 4,0cm 3/8 c/24 und
Fio nylon 4-0 ag 4,0cm 3/8 c/24 und
Fio nylon 5.0
Fio para sutura catgut cromado n. 3-0
Fio para sutura catgut cromado simples 2-0 especificação: fio para sutura, catgut cromado
n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 1/2 círculo, cilíndrica.
Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no ministério da saúde. Caixa com 20 unidades
Fio para sutura, catgut cromado n. 4-0 c/70cm agulha de 3,5 especificação: fio para
sutura, catgut cromado n. 4-0 fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 1/2
círculo, cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no ministério da saúde.

Unidade

70

Rolo

480

Caixa

40

Caixa

20

Caixa

40

Caixa

40

Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa
Caixa

250
600
600
600
250
70

Caixa

1.000

Caixa

100
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70

71

72

73

74

75

76

Fio para sutura, catgut cromado n.1, com 70cm, agulha de 3,0cm especificação: fio para
sutura, catgut cromado, n.1, 70cm de comprimento, com agulha de 3 cm., com 3/8 de
círculo, cilíndrica embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau
Envelope
cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar
impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação,
prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Fio para sutura, catgut cromado n.2-0, com 70cm, agulha de 2,5cm, gastrointest.
Especificação: fio para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento,
agulha de 2,5 cm e 1/2 círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem
Envelope
envelope individual, em papel aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Fio para sutura, catgut cromado n.3-0, com 70cm, agulha de 3,0cm, 1/2 círcul
especificação: fio para sutura, catgut cromado n. 3-0, fio com 70 cm de comprimento,
agulha de 3,0 cm e 1/2 círculo, cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel
Caixa
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Fio para sutura, catgut cromado n.5-0 c/ 70cm agulha de 3,5cm especificação: fio para
sutura, catgut cromado n. 5-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 1/2
círculo, cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau
Caixa
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no ministério da saúde.
Fio para sutura, catgut cromado nº0 c/ 70cm agulha de 3,0cm especificação: fio para
sutura, catgut cromado n.0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 1/2 círculo,
cilíndrica. Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e
Caixa
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no ministério da saúde.
Fio para sutura, catgut simples n.1, com 70cm, agulha de 3,0cm especificação: fio para
sutura, catgut simples, 70cm, n.1, com agulha de 3cm, 3/8 círculo cilíndrica. Caixa com 20
Caixa
unidades
Fio para sutura, catgut simples n.2-0, com 70cm, agulha de 3,5cm especificação: fio para
sutura, catgut simples n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 1/2
círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na
Caixa
embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Caixa
com 20 unidades

1.000

1.000

100

200

70

300

600
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Fio para sutura, catgut simples n.3-0, com 70cm, agulha de 2,5cm especificação: fio para
sutura, catgut simples n. 3-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 2,5 cm e 1/2
círculo, cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel
aluminizado ou papel grau cirúrgico efilme termoplástico, abertura em pétala. Na
embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Fio para sutura, em poliéster e algodão n.2-0, fio com 3x45cm especificação: fio para
sutura, em poliéster e algodão n. 2-0, fio com 3 x 45 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm
e 1/2 de círculo, cilíndrica, para fechamento geral. Embalagem: envelope individual, em
papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplaático, abertura em pétala. Na
embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Fio para sutura, em polipropileno azul n.2-0 com 75cm, agulha de 3,0cm especificação: fio
para sutura, em polipropileno azul n. 2-0 com 75cm de comprimento, agulha de 3,0 cm,
3/8 círculo, cilíndrica. Envelope individual em papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e
filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no ministério da saúde.
Fita p/ ap. Dosagem glicose on call plus especificação: caixa 1 com 50 unidades
Fita p/ autoclave 19mmx30
Fixador para rx 13,5 manual
Formol 10% 1000ml
Gaze rolo 9 fios tipo queijo
Gel para egc 1k
Gel para ultra sonografia 100ml
Gel para ultra sonografia especificação: uso interno e externo incolor, inodoro, não
gorduroso, umectante, solúvel em água e ph neutro, para uso como meio de contato para
transmissão ultra-sônica, ecografos e dopplers. Embalagem:garrafão 5 litros, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e
registro no ministério da saúde.
Glicose 50% ampola
Gorro cirúrgico descartável especificação: branco, hipoalérgico, atóxico, em prolipropileno,
gramatura 20 g/m2, com tiras ajustáveis, solda eletrônica, sem costura. Embalagem
individual com dados de identificação procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no ministério da saúde.pacote com 100 unidades
Lamina bisturi n 24 cx c/ 100und
Lamina bisturi nº15 cx c/ 100 und
Lâmina bisturi número 14 especificação: descartável, estéril, em aço inoxidável, sem
rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no ministério da saúde. Caixa com 100

Envelope

1.000

Envelope

1.000

Envelope

1.000

Caixa
Caixa
Unidade
Litro
Unidade
Unidade
Frasco

1.000
90
120
270
2.000
75
250

Garrafão

400

Ampola

25.000

Pacote

500

Caixa
Caixa

210
190

Caixa

30
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115
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121

Lâmina de bisturi número 11 especificação: descartável, estéril, em aço inoxidável, sem
rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem
individual, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso
dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de
validade e registro no ministério da saúde. Caixa com 100
Lâmina de bisturi número 23 especificação: descartável, estéril, em aço inoxidável, sem
rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem em
papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência data de fabricação, prazo de validade e
registro no ministério da saúde.
Lâmina para laboratório fosca lapidada especificação: caixa com 100
Lamina para microscopio fosca especificação: caixa com 100 unidades
Latex 202 mt
Latex 203 mt
Latex 204 mt
Latex 205 mt
Luva de procedimento m /100und especificação: pares
Luva de procedimento pp c/100und especificação: caixa com 100 unidades
Luva de procedimento tam g c/100 und especificação: tamanho g em latéx, com pó, não
estéril, indicada para procedimentos não cirúrgicos com a superfície do látex micro
texturizada e acabamento antiderrapante, caixa com 100 unidades
Luva de procedimento tam p c/100 und especificação: tamanho p em latéx, com pó, não
estéril, indicada para procedimentos não cirúrgicos com a superfície do látex micro
texturizada e acabamento antiderrapante, caixa com 100 unidades.
Luva esteril nº 7,5 especificação: pares
Luva esteril nº 8,0 especificação: pares
Mascara cirurgica descartavel c/ elastico c/ 100 und especificação: caixa (unidade) com
100 mascara
Máscara de nebulização (kit nebulização ad)
Mascara de nebulização infantil (kit)
Monitor cardíaco para medição de batimento e spo2 14"
Óculos de proteção
Papel para egc 48x30
Propé descartavél
Pvpi degermante 1l especificação: pvpi degermante 10% litro
Pvpi topico 1l especificação: pvpi tópico 10% litro
Regulador oxigêncio com fluxometro
Revelador manual rx 13,51 lt
Scalp nº19
Scalp nº21
Scalp nº23
Scalp nº25

Caixa

62

Unidade

21.000

Caixa
Caixa
Metro
Metro
Metro
Metro
Caixa
Caixa

45
30
240
240
800
300
1.500
200

Caixa

1.500

Caixa

1.500

Unidade
Unidade

12.000
12.000

Unidade

1.500

Unidade
Kit
Unidade
Unidade
Caixa
Par
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

150
150
10
50
40
2.000
1.500
1.500
15
160
90.000
90.000
160.000
90.000
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134

135
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Scalp nº27
Seringa 10 ml c/ agulha descartavel esteril
Seringa 1 ml c/ agulha descartavel esteril
Seringa 20 ml c/ agulha descartavel esteril
Seringa 3 ml c/ agulha descartavel esteril
Seringa 5 ml c/ agulha descartavél esteril
Seringa aspiração nasal
Seringa desc. Lisa de 1ml c/ag 13x0,45
Seringa desc. Lisa de 5ml c/ag 25x0,7
Seringa desc. Lisa de 10ml c/ag 24x0,7
Seringa desc. Lisa de 20ml c/ag 25x0,7
Seringa desc. Lisa de 3ml c/ag 25x0,7
Sonda de aspiração traqueal nº 10 especificação: descartável, estéril, atóxica, maleável, em
pvc, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no ministério da saúde.
Sonda de aspiração traqueal nº 12 especificação: descartável, estéril, atóxica, maleável, em
pvc, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e
conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de
identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e
registro no ministério da saúde.
Sonda de folley n. 16 02 vias especificação: balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual,
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Sonda de folley n. 18 02 vias especificação: balão de 30 ml, estéril, embalagem individual,
em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá
estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de
fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Sonda endotraqueal para intubação 3,0
Sonda foley nº20 2vias c/balão
Sonda folley 2 vias nº 14
Sonda folley 2 vias nº12
Sonda nasog. Longa nº12 10und especificação: pacote com 10 unidades
Sonda nasog. Longa nº16 10und
Sonda nasog.longa nº18 10und
Sonda para alimentação enteral branca

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

90.000
60.000
60.000
90.000
90.000
90.000
300
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

Unidade

1.000

Unidade

1.000

Unidade

3.000

Unidade

2.000

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Pacote
Pacote
Pacote
Unidade

1.000
1.200
1.200
1.200
200
200
200
1.500
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Sonda uretral de alivio nº 08 especificação: descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc,
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Sonda uretral de alivio nº 10 especificação: descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc,
transparente, atraumática siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Sonda uretral de alivio nº 12 especificação: descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc,
transparente, atraumática siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Sonda uretral de alivio nº 16 especificação: descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc,
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Sonda uretral n. 08 especificação: descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc,
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.
Sonda uretral n. 10 especificação: descartável, estéril, atóxica, maleável, em pvc,
transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com
tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em
pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização,
procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde
Soro fisiológico 0,9% 500ml
Soro ringer lactado de sódio 500ml
Soro ringer simples especificação: caixa com 24x500
Tensiômetro adulto tipo aneróide especificação: com: - esfigmomanômetro aneróide bracadeira em tecido resistente em material sintético, lavável, tamanho adulto - fecho em
velcro - manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/hg, preciso e de facil
leitura - válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - bolsa de ar, pera
e tubos conectores em borracha sem emendas - válvula de metal, permitindo a retenção e
o esvaziamento de ar - suporte para encaixe seguro do manômetro - com selo do inmetro cópia do registro na anvisa - manual técnico e deoperação, em português - certificado de
garantia mínima de 1 (um) ano.
Tensiômetro infantil tipo aneróide com pedestal especificação: com: - esfigmomanômetro
com pedestal - bracadeira em tecido resistente, em material sintético, lavável tamanho

Unidade

2.000

Unidade

2.000

Unidade

2.000

Unidade

3.000

Unidade

1.500

Unidade

1.500

Unidade
Unidade
Caixa

40.000
20.000
2500

Unidade

50

Unidade

50
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infantil - fecho em velcro - manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/hg,
preciso e de fácil leitura - válvula de metal permitindo a retenção e o esvaziamento de ar bolsa de ar, pera e tubos conectores em borracha sem emendas - válvula de metal,
permitindo a retenção e o esvaziamento de ar - pedestal com base e coluna metálicas,
cromadas ou pintura resistente sobre tratamento anti-ferruginoso - rodízios mínimo de 2
polegadas - possuir selo do inmetro - cópia do registro na anvisa - manual técnico e de
operação, em português - certificado de garantia mínima de 1 (um) ano.
Termometro clinico para uso hospitalar
Teste rápido de beta hcg
Tira para glicosimetro reagentes oc plus cx c/50
Tiras teste glicose contour ts cx c/ 100
Tubo endotraqueal para intubação 6,5-7,0
Tubo endotraqueal para intubação 7,5
Tubo endotraqueal para intubação 8,0

Unidade
Unidade
Caixa
Caixa
Unidade
Unidade
Unidade

400
2.000
800
800
1.000
1.000
1.000

7.2. Deve ser informado, obrigatoriamente, na proposta, a “MARCA” dos produtos cotados.
7.3. O prazo de validade dos produtos cotados deverá estar por ocasião da entrega com vigência plena assegurada pelos
fabricantes de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega no município; ficando a licitante vencedora adjudicatária,
independentemente de ser ou não o fabricante, responsável por efetivar a substituição dos produtos que apresentarem prazo de
validade vencido, defeitos de fabricação o divergências com as especificações fornecidas no ato da entrega a Prefeitura Munic ipal,
sem qualquer ônus adicional.
7.4. Os medicamentos deverão ter a rotulagem de acordo com a legislação vigente
7.5. DAS AMOSTRAS SE SOLICITADAS:
a) Poderão ser solicitadas, a critério da administração publica municipal, a apresentação de amostras, para avaliação por órg ão
responsável. A não apresentação das amostras ou apresentação de amostras em desacordo com as exigências descritas neste
edital implicará automaticamente na desclassificação da proposta, podendo ainda ser aplicadas as sanções de advertência, multa ou
suspensão.
b) As amostras solicitadas deverão ser encaminhadas a Secretaria Municipal de Saúde do município de LAGOA NOVA/RN, localizada à
Rua Manoel Luiz de Maria, nº 267, Centro, CEP: 59390-000 – LAGOA NOVA/RN, no prazo máximo e improrrogável de 3 (tres) dias
úteis, contados da solicitação.
c) A licitante que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação desconsiderada para efeito de julgamento.
d) Poderá a critério do gestor municipal Ser constituída uma comissão técnica formada por servidores da Secretária de SAÚDE,
para apreciação dos objetos licitados.
8. DA EXECUÇÃO
8.1. O regime de execução é o indireto por empreitada por ITEM, conforme artº 6º, inciso VIII, alínea b da Lei 8.666/93.
8.2. Todos os materiais deverão ser novos e de primeira qualidade.
Os materiais deverão ter a rotulagem de acordo com a legislação vigente.
9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto e aprovação do bem licitado, através de vistoria
efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, mediante o cumprimento das seguintes exigências:
Apresentação da nota fiscal;
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Comprovação de regularidade fiscal com o INSS, FGTS e Fazenda Municipal;
Parecer emitido pela Secretaria Municipal de Administração ou orgão responsável pelo seu recebimento e fiscalização,
comprovando o perfeito estado e funcionamento do objeto;
9.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
9.4. Em caso de discrepância de qualidade e do material licitado, ou em caso de vícios, efeitos ou incorreções no objeto licitado, o
contratado disporá de um prazo de 10(dez) dias úteis para proceder às correções ou substituições que se fizerem necessárias.
9.5. Durante o prazo de entrega, o contratado ficará de fiel depositário dos bens licitados, sob as penas da Lei.
10. CONDIÇÕES GERAIS:
10.1. Os produtos/material adquiridos objeto desta licitação deverão ser fornecidos; nos termos do Art. 73, inc. II, alíneas A e B, da
Lei Federal Nº. 8.666/93 e alterações, salvo os casos elencados no Art. 74 do mesmo diploma legal.
Prazo de Fornecimento: Durante a vigência do Contrato e aditivos ao original;
Pagamento: Conforme, mediante emissão da ORDEM DE COMPRA da Secretaria Municipal de SAÚDE;
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

LAGOA NOVA/RN, em 28 DE ABRIL DE 2017.

_________________________________
JOSÉ GEROMILTON MEDEIROS
CPF: 009.296.954-29
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Considerando a necessidade da aquisição em face das justificativas apresentadas, manifesto-me de acordo com o presente
documento.

______________________________________
LUCIANO SILVA SANTOS
CPF: 854.431.154-72
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. __________________/2017
Sessão Pública: ----/------/2017, às ----h----min (-----) horas.
Local: PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA NOVA/RN
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
INSC. EST.:
Optante pelo SIMPLES? Sim ( ) Não( )
Endereço:
Bairro:
CEP:
Telefone:
Contato da licitante:
Banco da licitante:
Nº da Agência:
ITEM

DESCRIÇÃO

Cidade:
E-mail:
Fax:
Telefone:
Conta Bancária da licitante:

MARCA

QUANT.

UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL R$

1.
2.
Total por Extenso:
A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE:
1 Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais,
trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens
adequadas.
2 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
3 Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) do
edital desse processo.
4 Que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, e ainda cônjuge,
companheiro ou parente até terceiro grau.
5 Que o prazo de inicio da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no ANEXO I, deste edital a
contar do recebimento, por parte da contratada, da ORDEM DE COMPRA ou documento similar, na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo nº
363, Centro, CEP: 59.390-000, Lagoa Nova/RN. Todos os EQUIPAMENTOS serão AVALIADOS, sob pena de devolução de não aceite,
caso não atenda a descriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.
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Local e data
_____________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
Obs. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor
zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas
dos demais licitantes.
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA
DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ----------/2017
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio.
______________________________________, portador do RG _________________, abaixo assinado,
na qualidade de responsável legal da proponente, _________________________, CNPJ ___________________, DECLARA
expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que
venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no
Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.
DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2 o, e artigo 97 da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, e alterações subsequentes.
________________ em, ___ de _________ de 2017.
(Assinatura do Responsável e CPF)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ---------/2017

(papel timbrado da empresa)

..............................................., inscrito no CNPJ Nº ..........................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
................................., portador(a) da Carteira de Identidade Nº ................ e CPF Nº ............................, DECLARA, para fins do disposto no inc.
V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )1.
...................................................
(data)

.............................................................................
(representante legal)

1

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V - TERMO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. -------/2017

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)..............................................................................., portador(a) do RG
n.º......................... e do CPF n.º.............................., a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, na
modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para
pronunciar-se em nome da empresa ........................................, bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar
direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
........., ....... de ............... de 2017.
_______________________________
Representante Legal
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ---------/2017

A..............................................................................................(razão social da empresa), CNPJ Nº..................................................., localizada à
.............................................................................., declara, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para
habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN – PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017PMLN.

........, ......... de ................... de 2017.

_______________________________
Representante Legal
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (papel timbrado da empresa)
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. -----------/2017
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da
licitante), para fins do disposto no Edital de Licitação: PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2017-PMLN, foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2017-PMLN não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato
do PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Lagoa Nova/RN, antes da
abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
.................., ..... de .......... de 2017.
_______________________________
Representante Legal
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA
(Obrigatória para Micro Empreendedor Individual, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)
PREGÃO ELETRONICO Nº 0013/2017-PMLN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ------------/2017
[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste
ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o
n.º[xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do
art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente
instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14
de dezembro de 2006.
Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:
( ) MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (Lei Complementar Nº. 128/2008) – Receita bruta anual igual ou inferior a R$
60.000,00 (LC 139/2011) e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma
das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.
( ) MICROEMPRESA – Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº
123/06 alterada pela LC 147/2014.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, estando
apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo §
4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.
Observações:
 Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de
dezembro de 2006;
 A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da
LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.
Local e Data
Nome e Assinatura do Representante Legal

Nome e Assinatura do Contador
(no caso de ME e EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: ______________
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente.
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ----------/2017
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN.
Ao Pregoeiro / Equipe de Apoio / Comissão Municipal de Licitação
A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de seu representante legal o
Sr..................................................., portador da carteira de identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA não ter recebido
do Município de Lagoa Nova/RN ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e
Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como
não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.
________________ em, ___ de _________ de 2017.
(Assinatura do Responsável e CPF)
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ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. XXXX/2017
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE
____________________________________________
__________________________________DO
M U N I C I P I O D E L AG O A N O VA, C O N F O R M E ANEXO I –
TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 003/2017-PMLN, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, E A EMPRESA
__________.
O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com endereço administrativo à Av. Dr. Silvio Bezerra
de Melo nº 363, Centro, CEP: 59.390-000, Lagoa Nova/RN, inscrita no CNPJ: 08.182.313/0001-10; ora representado por seu prefeito
Constitucional, Luciano Silva Santos, brasileiro, casado, portador do RG nº. ------ – SSP/RN e do CPF: -----------, residente e
domiciliado a Rua --------------------, 05 – Centro – Lagoa Nova/RN, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
_________________________, CNPJ: ___________________, firma individual estabelecida à _____________________________, no
Município de ____________/RN, CEP: ____________; representada por seu titular, o (a) Sr. (a) ____________________________, CP F:
______________, doravante denominada CONTRATADA, e tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade PREGÃO
ELETRONICO Nº 003/2017-PMLN, e os demais termos da Licitação, objeto do Processo Nº. ---------/2017, em observância ao
disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei de nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto nº. 3.555, de 08 agos to de
2000, e demais normas que regem a espécie, resolvem celebrar o presente Contrato, na forma e condições estabelecidas nas
Cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objetivo: CONTRATAÇÃO ______________________________________, DE ACORDO COM AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.
PARÁGRAFO ÚNICO – Constituem partes integrantes do presente Contrato o Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº XXX/XXXXPMLN e seus Anexos, a Proposta da Contratada e demais peças que constituem o Processo Nº. XXXXXXXXX
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. São obrigações da CONTRATADA:
a) entregar na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, logo quando solicitado, os materiais/produtos relacionados I T E N S :
;
; etc. do Anexo I, do Edital de Licitação, em excelentes condições de uso, sendo o seu o valor total depois de terminada a etapa
de lances verbais; R$
(
.);
b) substituir os materiais/produtos que porventura não estejam em condições de uso normal ou estejam em condições
inferiores à qualidade prometida no Edital, às suas expensas, e sob pena de aplicação de sanções cabíveis, desde que solicitado
pelo responsável pelo recebimento;
c) s ubstituição dos produtos ocorrerá sempre que estes apresentem vícios de qualidade, mau funcionamento ou funcionamento
irregular,
d) não será permitida, em nenhuma hipótese, a transferência a terceiros, no todo ou em parte, das obrigações assumidas na
licitação e assinadas no contrato;
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e) cumprir rigorosamente as Leis, Instruções, Normas e demais Legislações Federais e Estaduais e orientações dos órgãos
fiscalizadores.
f) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, encargos
sociais, impostos, exames médicos dos seus empregados, além das decorrentes do cumprimento das obrigações trabalhistas,
taxas, impostos, sem qualquer ônus ao Município de Lagoa Nova;
g) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo dos seus
empregados e preposto.
h) manter compatibilidade com as obrigações assumidas e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
Administração durante todo o período de vigência do Contrato;
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. São obrigações da Contratante:
a) proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições
assumidas por ocasião da assinatura do Contrato;
b) informar com antecedência as quantidades de materiais/produtos a serem adquiridas e entregues;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela
Contratada.
d) comunicar à Contratada, por escrito, eventuais anormalidades de qualquer espécie, prestando os esclarecimentos
necessários, determinando prazo para a correção das falhas;
e) efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
f) designar servidor para acompanhar a fiel execução do Contrato, em cumprimento ao disposto no
Artigo 67, da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS:
4.1. O Município designará, com antecedência mínima de 05 dias, os quantitativos a serem entregues pela contratada,
devendo haver plena disponibilidade no fornecimento e na existência do produto em seus estoques.
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue
5.1.2. Ao almoxarifado em conformidade com o estabelecido no Termo de Referencia, anexo I deste edital e obedecendo a
emissão de ordem de compra emitida pela prefeitura, quando da necessidade dos produtos ora licitados, no endereço: Av,
Drº Silvio Bezerra de Melo 363 – Centro – Lagoa Nova/RN.
5.2. Os produtos serão entregues sempre em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência anexo I do edital e
obedecendo a emissão de ordem de compra pela referida secretaria, quando da necessidade dos produtos ora licitados.
Parágrafo Primeiro: O recebimento se efetivará nos seguintes termos.
5.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação.
5.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação pelo setor
competente.
5.3 - A contratada obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este Pregão de acordo estritamente com as especificações
descritas no Objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do produto quando constatado não estar em
conformidade com as referidas especificações.
Parágrafo Segundo: Recebidos os produtos, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se constatar
discrepância com as especificações, proceder-se-á à imediata substituição dos mesmos.
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Parágrafo Terceiro: A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até
25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS
6.1. Será observado o prazo de até 20 (vinte) dias para pagamento, contados do recebimento definitivo dos produtos, após a
apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40,
inciso XIV, alínea a, combinado com o art. 73, inciso II, alínea b, da Lei nº. 8.666/93, através de cheque nominal, no momento
oportuno, e concluído o processo para solução do débito de responsabilidade deste desta Prefeitura Municipal.
6.2. Não haverá reajuste de preços durante o período de doze meses exceto nas hipóteses, expressamente, previstas no Art. 65
da Lei Federal nº. 8.666/93, de forma a manter e assegurar o equilíbrio econômico financeiro do contrato ou instrumento
equivalente a ser celebrado, em consonância com os termos e condições.
§ 1º Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução dos preços,
mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços do
combustível no mercado.
§ 2º As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial.
6.3. Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução deste Contrato, inclusive
custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, emolumentos e contribuições de
qualquer natureza
CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES
7.1. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme
determina o art. 86, da Lei nº 8666/93.
7.1.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de
Lagoa Nova/RN, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.
7.2. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções
administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Lagoa
Nova/RN, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela
Administração da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade (05
(cinco) anos);
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV
do art. 87 da Lei 8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto 3.555/00.
7.3. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a
Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão
superior, dentro do mesmo prazo.
7.4. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Lagoa Nova as sanções administrativas previstas no ITEM 7.2, c, d, deste
edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR DA CONTRATAÇÃO
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8.1. Pela prestação dos serviços aqui contratados, o CONTRATANTE pagará ao CONTRA TADO a quantia de R$ _______________
(__________________________) referente a quantidade e tipo de refeições fornecidas, nos termos da CLAUSULA SEXTA.
8.1.2. A despesa correrá por conta do elemento orçamentário, constantes na LEI nº 565/2016 de 12 de Dezembro de 2016.
(LOA).
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 301 – ATENÇÃO BÁSICA. 2035 – MANUTENÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
de acordo com os parágrafos primeiro e segundo do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante, designado pela Administração Municipal, nos
termos do Artigo 67 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO.
11.1. A Contratada não poderá subcontratar ceder ou transferir, total ou em parte, o objeto deste Contrato.
Parágrafo Único – A fusão, cisão ou incorporação só será admitida, com o consentimento prévio e por escrito da Contratante,
e desde que não afetem a boa execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
12.1. O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017.
Parágrafo Primeiro:- O prazo mencionado no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual e sucessivo período, a critério da
Administração, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente. (Art. 57, Inc. II da Lei 8.666/93)
Parágrafo Segundo: As prorrogações de prazo de vigência serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de
aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal nº. 8.666/1993.
Parágrafo Terceiro: A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará à
contratada direito a qualquer espécie de indenização.
Parágrafo Quarto: Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, à vigência contratual no exercício subsequente ao da assinatura
do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto
nos Artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
SÃO MOTIVOS PARA RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO:
I - o não cumprimento de Cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos
prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado na entrega dos produtos;
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V - a paralisação da entrega dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no Edital e no Contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim
como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 da Lei nº. 8.666/93;
IX - a decretação de falência;
X - a dissolução da sociedade;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato
além do limite permitido no § 1º do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurada Contratado nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
XVIII – descumprimento do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
Parágrafo Segundo – A rescisão deste Contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII desta Cláusula.
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a
Administração;
III – Judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo Terceiro – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
Parágrafo Quarto – Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do Artigo anterior, sem que haja culpa da
Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
II - pagamento do custo da desmobilização.
Parágrafo Quinto – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente por igual tempo.
Parágrafo Sexto – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes
deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas neste instrumento.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que
aplicou a sanção, ficando sobrestada à mesma até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas Cláusulas contratuais e pelos preceitos de
Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na
forma do Artigo 54, da Lei nº. 8.666/93, combinado com o Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS QUESTÕES DIVERSAS
16.1. O presente contrato fica vinculado aos dispositivos da Lei nº. 10.520/02, aplicando-se também, subsidiariamente, no que
couber a Lei n. 8.666/93, de 21/06/93 e suas posteriores alterações, além da legislação administrativa pertinente.
16.1.1. A CONTRATADA reconhece, para todos os efeitos, a vinculação deste contrato ao Edital de PREGÃO ELETRONICO Nº. -------------/2017-PMLN.
16.1.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade das obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO
17.1. A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios – FEMURN e ou Diário
Oficial da União - DOU, conforme determina o Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. As partes elegem o foro de Currais Novos – Rio Grande do Norte, com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer
dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e acertadas, foi digitado o presente Contrato em 02 (três) vias de igual teor, para um só efeito, sem
rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato presente, vai pelas partes
assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.
LAGOA NOVA-RN____ de ________ de 2017.
EMPRESA
CONTRATADA

LUCIANO SILVA SANTOS
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1.º
CPF:

2º
CPF:
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ANEXO XI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNIO Nº ______/ 2017-PMLN
Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
Às ___:___ do dia ___/____/2017, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato
Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é
Registro de Preço _______________________, a pedido da Secretaria Municipal _________________. Inicialmente, o pregoeiro abriu a
sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua
fase de homologação.
Datas Relevantes:
Publicado
Inicio de Propostas
Limite de Impugnação
Final de Propostas
Inicio da Sessão
__/__/____ 00:00

__/__/____ 00:00

Pedidos de Impugnação
Data Pedido

Pedido

__/__/____ 00:00

__/__/____ 00:00

Data Resposta

__/__/____ 00:00

__/__/____ 00:00

Julgamento

Arquivos

IMPUGNAÇÃO PE 003/2017 __/__/____ 00:00

________

Pedido :

Itens Licitados
Código
Produto

V. Referência

Qtde

Unidade

Situação

XXXX

0,00

00

xxxxxx

___________

___________________

Documentos Anexados ao Processo
Data

Documento

__/__/____

____________________________________

__/__/____

____________________________________

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data
Assunto
__/__/____ 00:00

Frase

________________
003/2017

Vencedores:
Código Produto
Fornecedor
______________
______ conforme especificações _______________
técnicas do edital

Sistema - _________________________________________

Marca

Fabricante

Melhor Lance Valor Total

_________

_________

0,00

0,00
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Propostas Enviadas
0001 - __________________________ conforme especificações técnicas do edital
Fornecedor
CNPJ/CPF
Data
Marca

Valor

Lances Enviados
0001 - Fita para teste de glicemia, conforme especificações técnicas do edital
Data
Valor
CNPJ

Situação

__/__/2017 - 00:00:00

___________

0,000 (proposta)

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item
Data/Hora

00.000.000/0000-00

Enviado Por

LC 123/2006

Arquivo

Intenções de Recurso, Recursos e Contra-Razões
Prazos
Intenção de Recurso
__/__/2017 - 00:00

Chat
Data

Apelido

Recurso

Contra-Razão

-

-

Frase

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da
licitação conforme
indicado no quadro Vencedores e
foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro, ordenador e equipe de apoio.
Esta ata foi gerada em __/__/2017 às 00:00.

Pregoeiro
Ordenador
Apoio
Apoio
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LAGOA
NOVA, POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE E A PESSOAS JURÍDICA ELENCADA NA CLÁUSULA SEGUNDA
DESTA ATA, TENDO POR OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
FRACIONADA AQUISIÇÃODE _______________________________, OBJETIVANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ___________________/RN, DE ACORDO COM AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA NOVA, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
NOVA/RN, situado na Av. Dr. Silvio Bezerra de Melo nº 363, Centro, CEP: 59.390-000, LAGOA NOVA/RN, com obediência Lei Federal
Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e pelos Decretos Municipais nº 331/09 e 425/14, Lei
Complementar 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais legislação, sob as condições estabelecidas,
neste ato representado por seu Prefeito Luciano Silva Santos, brasileiro, casado, portador do RG nº. --------- – SSP/RN e do CPF: ---------, residente e domiciliado a Rua -------------, ---- – Centro – ________________________/RN, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado à empresa e seus valores registrados na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento
da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2017 - SRP, bem como a classificação das propostas e a respectiva
homologação do Pregão Eletrônico, RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com
a classificação por elas alcançadas por ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta
Ata de Registro de Preços, para formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado à aquisições futuras sujeitandose as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento é de registrar os preços UNITÁRIOS obtidos na licitação PREGÃO N. 003/2017 - SRP,
enquanto o objeto MEDIATO será a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA AQUISIÇÃO DE
____________________________________ OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE __________________________________/RN, DE ACORDO COM AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes dos Termos de Referências que acompanhou o Edital da licitação são estimadas,
podendo, nos limites do § 1º do art. 65 da LLC, ser acrescidas de conformidade com a demanda do período de vigência da Ata de
Registro de Preço (ARP).
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA
2.1. Empresa vencedora:
VENCEDOR:
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CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE:
2.2. Planilha Demonstrativa de Preços e Classificação:
a) conforme ANEXO I.
Item Quantidade Unidade

Descrição

Marca

Preço (R$) Total (R$)

Total:
2.3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.3.1. Os recursos para a contratação do objeto do presente registro de preços, de acordo com os quantitativos
efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e serão certificados por ocasião de cada contratação.
2.3.2. A despesa correrá por conta do elemento orçamentário, constantes na LEI nº 565/2016 de 12 de Dezembro de 2016.
(LOA).
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 301 – ATENÇÃO BÁSICA. 2035 –
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE
CLAUSULA TERCEIRA – DA CONTRATAÇÃO
3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório na modalidade Pregão n. 003/2017 - SRP, com fundamento
na Lei. 10.520/02 , Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e pelos Decretos Municipais nº 331/09 e 425/14, Lei Complementar
123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e demais legislação, conforme homologação do Prefeito da Prefeitura
Municipal de Lagoa Nova.
3.2. Regularmente convocado para retirar a ORDEM DE COMPRA, o fornecedor cumprirá fazê-lo no prazo máximo de 02 (dois) dias
prorrogável por uma única vez, se houver justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, sujeitando-se às penalidades
legalmente estabelecidas.
3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento equivalente, original
ou cópia autenticada, que designe expressamente o seu representante habilitado para retirada da ORDEM DE COMPRA.
3.4. A assinatura de recebimento no verso da ORDEM DE COMPRA supre a necessidade de convocação para retirada da mesma.
3.5. Será retirado do órgão gerenciador ou aderente somente cópia da ORDEM DE COMPRA ou documento equivalente.
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O registro de preços constante de ata própria a ser firmada entre a PREFEITURA MUICIPAL DE LAGOA NOVA e as empresas que
apresentar a proposta classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 01 (um) ano
contados a partir da assinatura da ARP pelo Prefeito da PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA NOVA e as classificadas em primeiro lugar.
4.1.1. Nos termos do Inciso II, Artigo 11 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado pelo Decreto nº 8.250, de 23
de maio de 2014; na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor classificado em 1º. lugar, será convocado o
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licitante seguinte (2º. Lugar) que aceitou cotar os bens e/ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor, com
estrita observância da sequência da classificação do certame.(Cadastro reserva anexo a ARP)
4.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a comprar os produtos exclusivamente pelo
SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às aquisições por disp ensa ou
inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas
signatárias do SRP.
4.3. Na hipótese do Item 4.4, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no
Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os produtos junto às empresas signatárias deste Instrumento, eis
que estas têm o direito de preferência.
4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A Administração da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do órgão gerenciador da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
NOVA/RN, nos termos das normas que regem a matéria e normatizações internas.
5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão
gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração Pública.
5.3. Os órgãos ou entidades interessados na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar solicitação prévia ao
órgão gerenciador/Núcleo Setorial de Licitação.
5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:
a) Não-comprometimento da capacidade operacional do promitente contratado;
b) Anuência expressa do promitente contratado.
CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO
6.1. Os preços registrados para as empresas signatárias deste instrumento são aqueles constantes na Planilha Demonstrativa de
Preços e Classificação – PDPC.
6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado multiplicado pela quantidade que se deseja
comprar.
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura da ARP, exceto por força
de legislação ulterior que assim o permita.
6.4. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer
tempo, desde que ocorra variação de preços do MEDICAMENTOS E MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, que seja
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas
no presente instrumento.
§ 1º A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a revisão do contrato, compro vando a
ocorrência de aumento de preços.
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I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de
matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do
contrato;
II - junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da formulação da
proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor
total pactuado.
III - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.
6.5. Na hipótese do § 2º, frustrada a negociação, o órgão gerenciador liberará o fornecedor e chamará as demais empresas
classificadas em 2º e 3º lugares visando igual oportunidade de negociação.
6.6. Caso reste frustrada também a negociação com as demais empresas, o órgão gerenciador cancela, total ou parcialmente, esta
Ata e adotará as medidas cabíveis para a nova aquisição desejada.
6.7. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de preços.
6.8. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecedor (tributos, fretes, seguros, embalagens,
encargos sociais etc.).
CLÁUSULA SÉTIMA - MODO DE RECEBIMENTO
7.1. O recebimento definitivo deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ORDEM DE
COMPRA.
7.2. A notificação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos será realizada pelo Gestor do contrato ou a quem ele indicar.
7.3. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, §2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os
órgãos adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.
7.4. Durante a vigência da ARP, no caso de descontinuidade da fabricação dos produtos cotados, o Fornecedor obriga-se a fornecer
os produtos que vierem a substituí-los ou similares, desde que seja possível manter as condições técnicas e comerciais inicialmente
ofertadas.
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
8.1. O fornecedor deverá entregar o objeto no prazo de até 02 (dois) dias, contados a partir da retirada da ORDEM DE COMPRA.
8.2. A cada fornecimento, o órgão participante da ARP providenciará a expedição da correspondente ORDEM DE COMPRA ou
documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do mesmo.
8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-simile ou e-mail, conforme informações constantes na
proposta.
8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da ORDEM DE
COMPRA.
8.3. A retirada da ORDEM DE COMPRA somente poderá ser efetuada por preposto ou representante da empresa acompanhado de
documento idôneo que comprove essa situação.
8.4. O representante previsto no Item 8.4 deve apresentar-se munido de documento de identidade.
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8.5. Se a empresa com preço registrado em primeiro lugar não retirar ou se recusar a receber a ORDEM DE COMPRA, sem
justificativa plausível e aceita pelo órgão gerenciador, este convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar para
efetuar o fornecimento, nas condições registradas na ATA DO PREGÃO para o primeiro colocado, e assim por diante.
8.6. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado proposta de fornecimento parcial do bem, o esgotamento da
capacidade de fornecimento será o limite máximo de quantidade que a empresa se dispôs a fornecer.
8.7. Na hipótese do Item 8.7, os órgãos signatários da ARP adquirirão o restante dos produtos das demais empresas classificadas
em 2º lugar para esse mesmo item.
8.8. Os materiais e produtos deverão ser FORNECIDOS ao na sede do município do contratante com anuência do órgão gerenciador:
8.9. Quando destinados a outro órgão ou entidade aderente, a entrega ocorrerá no endereço que por este for indicado.
8.10. Os materiais e produtos serão acatados provisoriamente para verificação de conformidade com estabelecido nas normas do
Edital de Pregão Eletrônico Nº. 003/2017 – SRP e seus anexos.
8.11. Em se verificando problemas no Fornecimento, a empresa será notificada para substituir o produto, ficando nesse período
interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR
9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de regularidade exigidas no edital de licitação respectivo.
9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando, imediatamente, ao representante legal do órgão gerenciador ou signatário
qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.
9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido.
9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de prestação dos serviços ao órgão gerenciador e
aos órgãos parceiros.
9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em quantidades diferentes ao previsto na TR.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
10.1. Gerenciar a ARP.
10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de contratação para órgãos aderentes.
10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos participantes e órgãos aderentes.
10.4. Conduzir o procedimento de penalização do fornecedor, responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicação.
10.5. Mediante solicitação dos órgãos participantes ou aderentes, efetuar o devido termo aditivo de acréscimo quantitativo do
objeto.
10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1. Os órgãos signatários fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento.
11.1.1. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o prestador de serviços da integral responsabilidade pelos
encargos que são de sua competência.
11.2. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente, de forma unilateral pelo órgão gerenciador, quando:
a)O(s) fornecedores que não se dispuserem a substituir os materiais e produtos que vierem a apresentar má de qualidade, durante
o seu prazo de validade
b) O(s) fornecedores não cumprir(em) as obrigações constantes deste Instrumento;
c) O(s) fornecedores (es) não retirar(em) a ORDEM DE COMPRA no prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo
Ordenador de Despesas do órgão gerenciador;
d) O(s) fornecedores (es), na execução do contrato, incorrer em numa das hipóteses enumeradas no artigo 78 da Lei n. 8.666/93;
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o(s) fornecedor(es) não quiser(em) acordar a
revisão;
f)Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas nos autos;
12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas anteriormente, assegurados o contraditório, será
comunicado ao(s) prestador de serviços e publicado na Imprensa Oficial.
12.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fatos supervenientes que venha a
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
13.1. Quando do pagamento do fornecedor e de acordo com as suas condições específicas, aplicar-se-á o disposto no art. 64 da Lei
n. 9.430/96, na Lei n. 8.212/91 e regulamentações;
13.2. Se o fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de benefícios ou isenções, deverá
obrigatoriamente apresentar a comprovação dessa condição.
13.3. Os signatários da ARP, nos casos que couberem, reterão na fonte a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo
“SIMPLES” que deverão, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal, comprovar a referida opção mediante documento oficial
fornecido pela Delegacia da Receita Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica
da data de sua exigibilidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de entrega da Nota Fiscal a Administração, a ser
processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e
devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do produto, constando, ainda, o número do banco, da agência e da
conta-corrente onde deseja receber seu crédito.
14.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação.
14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para regularizar.
14.4. O promitente contratado, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o prazo,
em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao Núcleo Setorial de Licitação do órgão
gerenciador para as providências cabíveis.
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14.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão signatário poderá baixá-la e carrear para os autos, sem
necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.
14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o promitente contratado faça constar, para fins de pagamento, além do
nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim, como, se disponível, o número do fac-símile; o NUMERO DO PREGÃO
ELETRÔNICO E O NUMERO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS advindo deste procedimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO
15.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador junto com todas as certidões
negativas das fazendas: as que terá o prazo de até 30 (trinta) dias para dar a liquidação da despesa, na forma estatuída no a rt. 63
da Lei n. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualquer incorreção detectada.
15.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao
número da ORDEM DE COMPRA e contendo todos os dados da mesma.
15.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação apresentada para habilitação, da
Proposta Comercial e do documento de cobranças, que serviu de base para emissão da ORDEM DE COMPRA.
15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a
legislação tributária aplicável à espécie.
15.4. No documento de cobrança deverão constar o nome e o número do banco, bem como o nome e número da agência e o número
da conta corrente na qual se executará o depósito bancário para pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.
15.5. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada
por representante legal e encaminhada ao órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento.
15.6. No documento de cobrança não deverá constar material ou descrição estranha ao constante da ORDEM DE COMPRA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a ORDEM DE COMPRA dentro do prazo estabelecido no Item 8.3 ou mesmo
recebê-la fora do prazo configurará falta grave e ensejará, a critério do órgão gerenciador, a aplicação de uma das seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa, de conformidade com o Dec. 003/2015 - SRP ou com o art. 78 da Lei n. 8.666/93:
a)Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a Administração por, no mínimo 02 (dois) anos e, no máximo, 05
(cinco) anos ou
b)Declaração de inidôneo do promitente contratado, impedindo-o de licitar ou ser contratado pela Administração Pública, pelo prazo
de 02 (dois) anos quando então poderá solicitar a sua reabilitação.
16.2. O promitente contratado que fornecer o produto ou inadimplir o contrato incorrerá nas penalidades administrativas
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e, se for o caso, 7º da Lei n. 10.520/02.
16.3. A multa moratória, quando cabível, será da ordem de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
incidente sobre o valor da parcela inadimplida.
16.4. A multa administrativa com natureza de perdas e danos, total ou parcial do contrato, será da ordem de até 20% (vinte por
cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
16.4.1. Em caso de atraso na entrega injustificado, a multa prevista, incidirá sobre o montante que se encontrar em efetivo
atraso e o pagamento será de conformidade com a quantidade efetivamente entregue.
16.5. A multa eventualmente aplicada será cobrada por desconto dos créditos que o fornecedor tiver a receber.
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16.6. Além da multa por atraso, a Administração, dependendo do caso, poderá aplicar também as demais penalidades previstas no
artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e artigo 87 da Lei n. 8.666/93.
16.7. A empresa signatária desta Ata, quando o fabricante não se dispuser a consertar/substituir os produtos que vierem a
apresentar defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia, ficará responsável diretamente pela substitu ição
ou conserto dos produtos avariados, exceto se comprovado uso indevido por parte do órgão signatário.
16.8. Contra atos de aplicação de penalidades cabem defesa prévia, a serem interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da intimação do ato.
16.9. Os órgãos ou entidades que porventura utilizarem esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Item 5.3, deverão comunicar
ao órgão gerenciador, eventuais problemas que possam ter com os fornecedores, cabendo ao mesmo aplicar, se for o caso, as
penalidades cabíveis.
16.10. As penalidades previstas nesta Ata não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se
enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOCUMENTOS APLICÁVEIS
17.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores
são conhecidos e acatados pelas partes:
a)Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2017 - SRP e TERMOS DE REFERÊNCIAS;
b)Proposta de Preço ou Recomposição de Preço.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR
18.1. O promitente contratado reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento:
a)Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação à finalidades do interesse público, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93,
respeitados os direitos do promitente contratado;
b)Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso I ao art. 79 da Lei n. 8.666/93;
c)Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento;
d)Fiscalizar, junto com os demais órgãos signatários, o fornecimento dos produtos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – COMUNICAÇÕES
19.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e o assunto
específico da correspondência.
19.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas ao Setor de Licitações.
19.2. Eventuais mudanças de endereço dos órgãos signatários e dos fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão
gerenciador.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico Nº. 003/2017 - SRP e a proposta comercial de preços do PROMITENTE
CONTRATADO.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Fica eleito o foro da cidade de Currais Novos (RN), como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta
Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

_____________________ (___RN), _____ de ________l de 2017.
___________________________________
CONTRATADO
______________________________________
CONTRATANTE

Av. Drº. Silvio Bezerra de Melo, 363 – Centro – Lagoa Nova/RN – CEP: 59.390-000
Tel.: (84) 3437-2211, 3437-2232 – e-mail: cpl.pmlagoanova@gmail.com

TODOS PELA NOSSA CIDADE

