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PROCESSO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

EDITAL 

 

PREÂMBULO 

 

A APAMI – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE 

JARDIM DO SERIDÓ, representada pelo Srº. Edimar Medeiros Dantas, resolvem, através 

da sua Pregoeira a Srª. Joseane Silva de Azevedo e de sua equipe de apoio, nomeados pela 

Portaria nº 003/2020, de 30 de junho de 2020, com a devida autorização expedida pelo seu 

Diretor, Edimar Medeiros Dantas, e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 

Federal nº 8.666 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, e as demais 

legislações aplicáveis, torna público a realização de licitação, no dia 30 de julho de 2020, às 

13:30 horas, no Centro Clínico Manoel Paulino – anexo do Hospital Maternidade Dr. Ruy 

Mariz, que tem como endereço à Rua Dr. Hilarino Pereira, nº 53A, Bairro Bandeira Branca, 

Jardim do Seridó/RN – CEP: 59343-000, na modalidade “PREGÃO PRESENCIAL”, 

objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ATENDER A  APAMI DE JARDIM DO 

SERIDÓ/RN, conforme especificações discriminadas no anexo II deste edital,nas condições 

fixadas neste edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo “MENOR PREÇO 

POR ITEM”. 

As propostas deverão obedecer as especificações deste instrumento convocatório e 

anexos, que dele fazem parte integrante. 

A sessão de processamento do pregão será realizada no Centro Clínico Manoel 

Paulino – anexo do Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz, sito a Rua Dr. Hilarino Pereira, nº 

53A, Bairro Bandeira Branca, iniciando-se no dia 30 de julho de 2020, às 13:30 horas 

(Horário Local) e será conduzida pelo Pregoeira com o auxílio da equipe de apoio, designada 

nos autos do processo em epígrafe.  

Não será permitida a utilização de celulares na sessão do pregão. 

 

ATENÇÃO 
 

Os licitantes deverão seguir, impreterivelmente, no curso da sessão pública, as orientações do 

DECRETO ESTADUAL Nº 29.583, DE 1º DE ABRIL DE 2020 (Consolida as medidas de 

saúde para o enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito do Estado do Rio 

Grande do Norte e dá outras providências), em especial no tocante ao distanciamento de, no 

mínimo, 1,5 metro entre os participantes, uso de máscaras apropriadas, sem prejuízo das 

demais, bem como, recomenda-se àqueles que apresentarem sintomas ou estiveram em 

localidades afetadas que se abstenham de participar da sessão, fazendo-se representar por 

procurador. 

 

CLAÚSULA 1 - DO OBJETO 
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1.1 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 

UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ATENDER A 

APAMI DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, descritos minuciosamente no ANEXO II, 

observadas as especificações ali estabelecidas, destinada a manutenção da saúde da APAMI 

de Jardim do Seridó/RN. 

 

CLAÚSULA 2 - DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS 

 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação. 

2.2 - O edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço estarão disponíveis 

nosetor de licitações da APAMI, podendo ser examinado e retirado. 

2.3 - O edital também poderá ser retirado de forma gratuita da seguinte forma: 

2.3.1 - Por meio de gravação em HD, CD, Pendrive, MP3, MP4 ou outra forma de 

 gravação, desde que o interessado forneça os acessórios ora especificados. 

 2.3.2 - Envio por meio eletrônico. 

2.4 - Ao retirar o edital os interessados deverão preencher o comprovante de retirada, 

conforme ANEXO III deste edital, e entregar obrigatoriamente ao setor de licitações. E as 

empresas que retirarem o edital por meio de envio eletrônico deverão remeter 

obrigatoriamente para o e-mail hmrmjs@gmail.com, o comprovante de retirada ao setor de 

licitações. 

2.5-Estão impedidas(os) de participar desta licitação: 

 2.5.1 - Empresas retardatárias; 

 2.5.2- Empresas em consórcio; 

 2.5.3- Empresas em regime de falência ou concordata; 

2.5.4-Empresas que estejam sob efeitos das sanções disciplinadas nos incisos III e IV 

do artigo 87 da lei 8.666/93 e alterações;  

2.5.5 - Servidor ou dirigente da APAMI de Jardim do Seridó, bem como a empresa da 

qual participe direta ou indiretamente; 

 

CLÁUSULA 3 - DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

3.1.1 - Tratando-se de sócio, titulare administradores de sociedades anônimas,

 apresentar os seguintes documentos: 

  3.1.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;  

3.1.1.2 - Estatuto social, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

3.1.1.3 - Contrato social acompanhado de seus termos aditivos ou Contrato 

social consolidado. 

mailto:hmrmjs@gmail.com
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 3.1.2 - Tratando-se de procurador, apresentar instrumento de procuração público ou 

particular, sendo esta devidamente reconhecida em cartório, do qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados no subitem "3.1.1", que comprove os 

poderes do mandante para a outorga.  

3.2 - O representante legal deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação 

que contenha foto.  

3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada participante credenciado.  

3.4 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão do participante por ele representada, salvo por autorização expressa da Pregoeira. 

3.5 - No momento do credenciamento as empresas enquadradas como 

MICROEMPRESAS-ME e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP deverão 

apresentar comprovante de enquadramento para se utilizarem das prerrogativas 

previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, mediante a apresentação do 

seguinte documento: 
 3.5.1 - Certidão simplificada expedida pela junta comercial da sede da licitante ou; 

3.5.2 - Declaração de enquadramento como MICROEMPRESAS-ME ou EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 

CLAÚSULA 4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1 - Deverá ser apresentada Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação do 

edital conforme ANEXOV, a qual deverá ser apresentada juntamente com a documentação 

de credenciamento. 

4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em (02) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO  

APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE 

JARDIM DO SERIDÓ-RN 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº  002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

DADOS (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL) 

DATA DA ABERTURA: 30 DE JULHO DE 2020 

HORÁRIO DE ABERTURA: 13:30 H 

 

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO  
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APAMI- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE 

JARDIM DO SERIDÓ-RN 

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

DADOS (NOME, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL) 

DATA DA ABERTURA: 30 DE JULHO DE 2020 

HORÁRIO DE ABERTURA: 13:30 H 

 

CLÁUSULA 5 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

5.1 –A empresa licitante deve apresentar, além da proposta impressa, dentro do 

envelope nº 02- PROPOSTA, a proposta salva em planilha de excel e gravada em CD-

ROM/ PEN-DRIVE para agilizar os trabalhos desenvolvidos pela Pregoeira e Equipe de 

Apoio no dia designado para a realização da Sessão de Licitação. 
5.2 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade dos participantes, não lhe 

assistindoodireito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

5.3 - Após declarado o(s) vencedor(es) as empresas deverão apresentar nova proposta 

comercial, no prazo de 03 (três) dias úteis, com os itens vencidos e os preços corrigidos. Os 

valores unitários deverão ser apresentados com valores iguais ou inferiores aos descritos no 

ANEXO II do presente edital. 

5.4 -A simples participação nestalicitação implica: 

 5.4.1 - A plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital; 

5.4.2 - Que nos preços ofertados já estão incluído todos os custos e despesas; 

5.4.3 -Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias; 

5.5 - Os preços deverão ser propostos em no máximo (02) duas casas decimais, apenas em 

números arábicos, não sendo necessária a descrição do valor por extenso; 

5.6 –A proposta deve ser apresentada em papel timbrado da empresa ou com apresentação no 

mínimo de razão social, endereço completo inclusive o CEP, CNPJ e Inscrição Estadual, 

nome do banco, agência e número da conta bancária da empresa, em uma (01) via, redigida 

em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada a última folha e 

rubricadas nas demais, pelo representante legal da empresa; 

 

CLÁUSULA 6 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

6.1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

 6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

  6.1.1.1 - Registro comercial e alterações, no caso de empresa individual; 

6.1.1.2 - Estatuto, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

6.1.1.3 - Contrato social acompanhado de seus temos aditivos ou Contrato 
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social consolidado; 

 6.1.1.4 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o 

exigir. 

6.1.1.5 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhado da prova da eleição da diretoria em exercício; 

6.1.1.6 - Caso a empresa participante já tenha apresentado a documentação, no 

momento do credenciamento, constante do subitem 6.1.1.1 ao 6.1.1.5 

anteriormente citados, a mesma estará facultada de reapresentá-la na 

“HABILITAÇÃO JURÍDICA”. 

 6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 

6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

6.1.2.2 - Prova de Inscrição Municipal mediante ALVARÁ DE LICENÇA 

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, dentro da sua validade.  

6.1.2.3 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União e contribuições sociais, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal; (portaria RFB//PGFN nº 1.751, de 02/10/2014). 

6.1.2.4 - Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos 

Estaduais e à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Secretaria de Estado de 

Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, para os participantes com sede 

no Rio Grande do Norte. 

6.1.2.5 - Para os participantes de outros estados apresentar certidão ou outro 

documento que a substitua, comprovando a mesma está com a situação regular 

perante a fazenda estadual, no que se refere a débitos e dívida ativa do estado. 

6.1.2.6 - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa junto a fazenda 

municipal, no que se refere a débitos e dívida ativa do município.  

 6.1.2.7 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de serviço - 

FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), emitida pela Caixa 

Econômica Federal. 

 6.1.2.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo órgão 

responsável, sede da referida empresa, conforme prevê a Lei nº 12.469. 

 6.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1.3.1 - Alvará Sanitário para funcionamento expedido pela Vigilância 

Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde da sede da empresa licitante (Art. 

51, da Lei nº. 6.360/76);  

6.1.3.2 - Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, ou seja, atestada o fornecimento do material. 

6.1.3.3 - Autorização Especial de Funcionamento da empresa, expedida pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

6.1.4.1 - Certidão Negativa de falência ou Recuperação Judicial, expedida pela 

comarca distribuidora da sede da Pessoa Jurídica, a emissão deve ser com data 

de até 30 (trinta) dias anteriores a data de realização do pregão; 
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6.1.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente assinado por 

profissional competente. 

 6.1.5 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1.5.1-Declaração de fatos impeditivos, conforme ANEXO IV; 

  6.1.5.2- Declaração que não emprega menor, conforme ANEXO VII; 

6.2 -Sob pena de inabilitação, os documentos necessários à habilitação deverão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas 

ou cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe 

de Apoio.  

 

CLÁUSULA 7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar 

do certame. 

7.2 -Juntamente com o credenciamento, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, e, em envelopes separados, a proposta de 

preços e os documentos de habilitação.  

7.3 - Abertos os envelopes de Propostas de Preços, a Pregoeira verificará aconformidade 

destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente 

desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

7.4 - Dentre as propostas aceitas, a Pregoeira classificará em primeiro lugar a proposta de 

Menor Preço por item;  
7.5 - Serão abertos, na presença dos interessados, os envelopes que contiverem as propostas 

de preço, as quais serão analisadas quanto à compatibilidade com as exigências deste edital, 

sendo classificadas as que apresentarem valores sucessivos e superiores, em até 10% (dez por  

cento), relativamente à de menor preço. 

7.6 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas em valores sucessivos 

e superiores, em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, a Pregoeira 

classificará as melhores, até o máximo de três (inclusive a de menor preço). 

7.6.1 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de 

participar da fase de lances verbais. 

7.6.2 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

7.7 - A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formularlances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 

em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 

preços.  

7.8 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta e lances de menor preço. 
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7.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

desistirem da formulação de lances. 

7.10 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação da licitante que tiver apresentado a melhor oferta, para 

confirmação das exigências habilitatórias constantes neste Edital. 

7.11 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação do respectivo proponente.  

7.13 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 

poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

 7.13.1 - Substituição e apresentação de documentos; 

 7.13.2 - Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  

 7.13.3 - A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos 

os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 

devidamente justificada.  

7.13.4 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 

meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será 

inabilitada.  

 7.13.5 -Para as empresas constituídas como MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE-EPP, havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

7.15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu 

autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda 

os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

7.16 - Caso ocorra o fato previsto no item anterior, a Pregoeiraconvocará a licitante declarada 

vencedora a fornecer ao preço proposto pela mesma, desde que atenda as exigências deste 

edital. 

7.17 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas, nos termos do art. 

48, §3º da Lei nº. 8.666/93. 
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CLÁUSULA 8 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

8.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, qualquer 

interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato 

convocatório do PREGÃO, mediante requerimento fundamentado a Pregoeira, que caberá 

decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.2 - Caso o questionamento altere o texto do edital, que afete a formulação da proposta, será 

designada nova data para a realização da sessão, no mesmo prazo anteriormente fixado, 

através dos mesmos meios de publicação utilizados inicialmente. 

 

CLÁUSULA 9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

9.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamenteaintenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 

9.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de interpor recurso. 

9.4 - Não serão conhecidos os pedidos de recurso, cujas petições tenham sido apresentadas 

fora do prazo legal. 

9.5 - A adjudicação e homologação do objeto do presente certame será realizada pelo 

Diretor da APAMI de Jardim do Seridó após a finalização da fase recursal, caso esta ocorra. 

9.6 - Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acordo com o item 

6 do edital, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, inclusive 

negociando o melhor preço. 

9.7 -Não será declarado vencedor e consequentemente adjudicatário a proposta de preços 

ou lance da licitante que estiverem com preços superiores ao de referência constantes no 

ANEXO II deste edital, salvo por motivo devidamente justificado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

10.1 - Homologado o resultado da licitação, a APAMI de Jardim do Seridó/RN, formalizará a 

Ata de Registro de Preços com o(s) fornecedor(es) primeiro classificado e, se for o caso, com 

os demais classificados, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos. 

10.2 - A APAMI de Jardim do Seridó/RN convocará os fornecedores a serem registrados, que 

terão prazo de até 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, contados da convocação, salvo motivo 

justificado, e devidamente aceito, para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 
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10.3 - A partir da publicação da Ata de Registro de Preços, ficam sujeita, às penalidades pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

10.4 - Ata de Registro de Preços terá VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, contados da 

assinatura. 

10.5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

10.6 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

a) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado. 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 

licitatório. 

c) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

d) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, 

por ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

e) For impedido de licitar e contratar com a Administração no termos da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002. 

10.7 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente: 

a) Por decurso de prazo de vigência. 

b) Quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA 11 - DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1 - A presente contratação terá por base o disposto no ANEXO VI deste edital. 

11.2-O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo, ser prorrogado. 

11.3 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, para, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, assinar o termo de contrato. 

11.4 - Como condição para celebração da contratação, a licitante adjudicatária deverá se 

encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação. 

11.5 - Quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições 

estabelecidos, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital, negociando diretamente com o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

11.6 - Caso ocorra o fato previsto no item anterior, a Pregoeira convocará a licitante seguinte 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela empresa declarada 

vencedora, inclusive quanto ao preço, mantidas as quantidades ofertadas. 

 

CLÁUSULA 12 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 

DO OBJETO 
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12.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis contados a 

partir do recebimento, pela contratada, da Ordem de Compra. 

12.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nas quantidades e locais indicados 

na ordem de compra, correndo por conta da Contratada todos os custos e despesas 

decorrentes do fornecimento, não havendo nenhum ônus a Contratante. 

12.3 - O horário para entrega do material solicitado será das 08:00 h às 18:00 h, de segunda a 

sexta-feira. 

 

CLÁUSULA 13 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

13.1 - O objeto da presente licitação será recebido conforme disposto no item 12 deste edital. 

13.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o 

nome, o cargo e a assinatura do servidor da Contratante responsável pelo recebimento.  

13.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

13.3.1 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 

determinando  sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis;  

13.3.2 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a  indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da 

notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 13.3.3 - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

 complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

13.3.4 - Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

 

CLÁUSULA 14-FORMA DE PAGAMENTO, DOS RECURSOS FINANCEIROS, 

ORÇAMENTÁRIOS E REAJUSTE 

 

14.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da 

nota fiscal/fatura, e após comprovado o efetivo recebimento e aceitação dos produtos. 

Devendo está anexado a nota fiscal, para fins de liquidação da despesa, os seguintes 

documentos: 

14.1.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da Uniãoe contribuições sociais, emitida pela Secretaria da 

Receita Federal; (portaria RFB//PGFN nº 1.751, de 02/10/2014). 

14.1.2 - Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos 

Estaduais e à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Secretaria de Estado de 

Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, para os participantes com sede 

no Rio Grande do Norte. 

14.1.3 - Para os participantes de outros estados apresentar certidão ou outro 

documento que a substitua, comprovando a mesma está com a situação regular 

perante a fazenda estadual, no que se refere a débitos e dívida ativa do estado. 
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14.1.4 - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa junto a fazenda 

municipal, no que se refere a débitos e dívida ativa do município.  

 14.1.5 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de serviço - 

FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), emitida pela Caixa 

Econômica Federal. 

 14.1.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo órgão 

responsável, sede da referida empresa, conforme prevê a Lei nº 12.469. 

14.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento ocorrerá após a data de sua reapresentação válida.  

14.3 - O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada.  

14.4 - A fonte de recursos financeira para pagamento das despesas da presente licitação será 

oriunda de: 

14.5 - As despesas referentes ao objeto deste Pregão, correrão à conta dos recursos oriundo do 

Ministério da Saúde através da Portaria 1.448 de 29 de maio de 2020 que dispõe sobre 

transferência do auxílio financeiro emergencial aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos.  

 

CLÁUSULA 15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

15.1 - O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a 

sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 

citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a APAMI pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo 

das multas previstas neste edital, além de outras cominações legais, nos termos do Art. 7º, 

“caput”, da Lei nº 10.520/2002. 

15.2 - Atrasar injustificadamente o início do fornecimento dosprodutos após o prazo 

preestabelecido no sub item 11.1, do edital, sujeitará a contratada a multa sobre o valor do 

contrato, na forma estabelecida a seguir: 

 15.2.1 - 1 % (um por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; 

15.2.2 - 2,5 % (dois e meio por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º 

(trigésimo) dia de atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato. 

15.3 - As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do contrato e serão 

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela APAMI de Jardim do Seridóou 

quando for o caso, cobradas judicialmente.  

15.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar asseguintes 

sanções: 

 15.4.1 - Advertência; 

15.4.2 - Multa por inexecução contratual no percentual de 20% (vinte por cento), 

calculada sobre o valor do contrato; 

15.4.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

 com a APAMI por período não superior a (05) cinco anos; e 

 15.4.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a APAMI. 

15.5 - Da rescisão: 
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 15.5.1 - A contratada reconhece os direitos da contratante, em caso de rescisão 

administrativa no art. 77 da Lei n° 8.666/93. 

 15.5.2 - Caberá rescisão do presente instrumento caso ocorram quaisquer dos fatos 

elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA 16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde quenão 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

16.2 - Os atos referente ao presente certame serão publicados no Mural da própria Entidade, 

no Portal da Transparência através do link https://www.jardimdoserido.rn.leg.br/entidades-

beneficentes/hospital-maternidade-dr-ruy-mariz  e no Diário Oficial da União. 

16.3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados da 

mesma forma do item anterior.  

16.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição 

para retirada no setor de licitação, após concluso o processo.  

16.5- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo órgão responsável por sua 

edição.  

16.6 - Integram o presente Edital: 

 16.6.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

 16.6.2 - Anexo II – Descrições dos produtos e orçamento base; 

 16.6.3 - Anexo III-Comprovante de retirada de edital; 

 16.6.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de fatos impeditivos; 

16.6.5 - Anexo V - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

 Habilitação; 

 16.6.6 - Anexo VI - Minuta de Contrato; 

 16.6.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração que não emprega menor; 

 16.6.8 – Anexo VIII – Minuta de Ata de Registro de Preços 

16.7 - Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 

08:00 às 18:00 horas, no setor de licitações da APAMI, situada à Rua Dr Hilarino Pereira, 53, 

Bairro Bandeira Branca, Jardim do Seridó/RN, CEP: 59.343-000 ou pelo telefone (84) 3472-

2232.  

16.8 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Jardim do Seridó/RN.  

 

 

 

Jardim do Seridó/RN, 20 de julho de 2020 

 

 

Joseane Silva de Azevedo 

Pregoeira 

https://www.jardimdoserido.rn.leg.br/entidades-beneficentes/hospital-maternidade-dr-ruy-mariz
https://www.jardimdoserido.rn.leg.br/entidades-beneficentes/hospital-maternidade-dr-ruy-mariz
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PROCESSO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

1.1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

EM SAÚDE PARA ATENDER A  APAMI DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

2.1 - A presente licitação se faz necessária tendo em vista a imprescindível necessidade da 

manutenção e bom funcionamento da saúde da APAMI- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ no hospital de Jardim do 

Seridó. 

2.2 - A Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Jardim do Seridó é uma 

entidade sem fins lucrativos mantenedora do Hospital Maternidade Dr. Ruy Mariz que atende 

a população municipal e de municípios circunvizinhos, prestando serviços de urgência e 

emergência, ambulatoriais, de internações em clínica médica, obstétrica, cirúrgica e 

pediátrica, além de atendimento especializado de fraturas fechadas. Com o objetivo de 

melhorar a qualidade e ampliar a oferta de tais serviços em face da crescente demanda, e da 

estagnação nos recursos fixos repassados pelo SUS a entidade necessita do apoio financeiro. 

A celebração do contrato trará benefícios diretos e imediatos a toda a população assistida, pois 

irá assegurar os serviços ofertados com a garantia da assistência.     

2.3 – O intuito é de substituir os equipamentos do hospital de acordo com o atestado de 

utilização e desgaste da aquisição de equipamentos para o único serviço de Unidade hospitalar 

existente no âmbito municipal que oferece serviços especializados ambulatoriais, urgência e 

emergência.   

2.4 - 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. 

2.5 – A devida contratação ainda se faz necessária, tendo em vista o controle da pandemia da 

COVID-19, permitindo atuar de forma coordenada no combate a pandemia de acordo com a 

Lei 13.995 de 05 de maio de 2020. 

 

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

3.1 - Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes do ANEXO II do 

edital, além, de observados os esclarecimentos constantes dos itens 4 e 5, deste Anexo. 

 

4 - OUTRAS PRESCRIÇÕES 

4.1 - Deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da 

proposta e do recebimento dos materiais licitados. 

4.2 - Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do ANEXO 

II. 
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4.3 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

data de abertura da mesma. 

4.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, 

embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material. 

  

5 - DA ENTREGA 
5.1 - O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir do recebimento, pela contratada, da Ordem de Compra.  

5.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nas quantidades e locais indicados 

na ordem de compra, correndo por conta da Contratada todos os custos e despesas 

decorrentes do fornecimento, não havendo nenhum ônus a Contratante.  

5.3 - O horário para entrega do material solicitado será das 08:00 h às 18:00 h. 

 

6 – DO VALOR ESTIMADO 

 

6.1 - O valor total estimado dos produtos é de R$ 223.584,98 (duzentos e vinte e três mil e 

quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos). 

 

 

 

 

Jardim do Seridó/RN, 20 de julho de 2020. 

 

 

 

Edimar Medeiros Dantas  

Diretor/Presidente 
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PROCESSO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

 

ANEXO II – DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS E ORÇAMENTO BASE 

 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QUANT VALOR  

UNT 

VALOR  

TOTAL 

01 Monitor multiparametros: 5 PARÂMETROS 

BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - TIPO DE 

MONITOR: PRÉ CONFIGURADO - TAMANHO 

DA TELA: DE 10" a 12" - SUPORTE P/MONITOR: 

POSSUI Monitor multiparametros:Para uso em 

unidades assistencial hospitalar • Possibilidade de 

controle e programação a distância através de central 

de monitorização • Monitor com display LCD 

colorido de alta resolução com tamanho mínimo de 

10”. • Capacidade para apresentação simultânea de 

pelo menos 6 curvas e 9 campos digitais na tela • 

Constituído por monitor, processador, fonte de 

alimentação em um único bloco, com parâmetros 

básicos iniciais (ECG, Respiração, Temperatura, PNI 

e SpO2) pré-configurados ou em um único módulo, 

podendo demais parâmetros serem oferecidos em 

módulos individuais ou compartilhados • 

Possibilidade de inclusão de parâmetros adicionais 

através da conexão de módulos já implementados e 

comercialmente disponíveis abrangendo: 

Capnografia, Pressão Invasiva, Débito Cardíaco, 

Débito Cardíaco Contínuo (CCO), EEG, 

IndiceBispectral (BIS) ou equivalente (p.ex. índice 

de sedação), Saturação Venosa de Oxigênio (SvO2) e 

Transmissão neuromuscular • Configuração 

automática da tela através da inserção/retirada dos 

módulos • Controle de velocidade para o traçado das 

curvas variável minimamente entre 25 e 50 mm/s • 

Traçado tipo “non-fade” • Teclas liga/desliga, para 

configuração de alarme, para interrupção temporária 

de alarmes sonoros e de congelamento de imagem • 

Sistema de alarmes em conformidade com NBR ISO 

9919 • Tendências de pelo menos 24 horas 

apresentadas no monitor • Identificador luminoso que 

facilite identificação de ocorrência de alarmes • 

Unid 01 

31.815,00 31.815,00 
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Indicação de equipamento ligado em rede elétrica e 

bateria, com aviso de bateria com carga baixa. • 

Sistema de auto-diagnóstico • Alça para transporte • 

Comunicação via protocolo HL7 implementado para 

conexão com demais equipamentos • Alimentação 

100 -240 Vac automático, com bateria de 

emergência. Parâmetro ECG: • Pré-amplificador de 

ECG flutuante com 07 derivações (D1, D2, D3, avr, 

avl, avf e uma precordial); • Ajuste de ganho das 

derivações ( HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO 

GATTI ÁREA DE LICITAÇÕES AUTARQUIA 

MUNICIPAL CRIADA PELA LEI 4.426/74 – 

CNPJ: 47.018.676/0001-76 Av. Prefeito Faria Lima, 

n° 340 - Parque Itália - C ampinas, SP CEP: 13036-

902 - Telefone/fax: (19) 3772-5714 / 5821 / 5827 17 

minimamente: assistolia, fibrilação e taquicardia 

ventricular, bigemia, trigemia, extra-sistole, 

bradicardia, ritmo ideoventricular • Análise de 

segmento ST • Indicação digital da frequência 

cardíaca na tela; • Faixa mínima de amostagem de 

frequência cardíaca: 30 a 250 bpm; • Resolução: 1 

bpm; • Alarmes audiovisuais para arritmias e eletrodo 

solto com reconhecimento/identificação do mesmo • 

Proteção contra descargas do desfibrilador e 

microeletrocução com recuperação rápida da linha de 

base; • Filtros selecionáveis • Indicação sonora do 

pulso QRS, com possibilidade de ajuste de volume • 

Pulso de sincronismo para cardioversão. • Parâmetro 

SpO2: • Princípio de funcionamento através de 

absorção de luz unfravermelha • Indicação digital e 

apresentação da curva pletismográfica. • Faixa 

mínima de medição entre 30 e 100%, com precisão 

de +/- 2% (ou melhor) na faixa entre 80 e 100 % • 

Faixa mínima de medição de pulso entre 30 e 250 

bpm • Alarme de desconexão do senso ajustável de 

saturação máxima e mínima. Parâmetro Respiração: • 

Princípio de funcionamento através de 

impedânciometria torácica (utilizando os eletrodos de 

ECG) • Indicação digital da freqüência respiratória e 

apresentação da curva de respiração • Faixa mínima 

de medição entre 0 e 170 rpm • Detecção e alarme de 

apnéia com tempo programável. Parâmetro NIBP: • 

Método: oscilométrico por transdutor de estado 
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sólido • Medição de pressão sistólica, média e 

diastólica • Modo de funcionamento manual e 

automático, com ciclos ajustáveis minimamente entre 

1 e 200 minutos. • Precisão: +/- 3 mmHg (ou melhor) 

• Alarmes: pressão alta e baixa. Parâmetro 

Temperatura: • 2 canais independentes e simultâneos 

• Faixa de medição mínima: 5 a 43 ºC; com precisão 

de +/- 1% (ou melhor) para a faixa entre 25 e 43ºC • 

Alarmes de temperatura máxima e mínima • Sensores 

esofágicos ou superficiais Assessórios Gerais 

Inclusos: • 01 Cabo força (por monitorl) • 01 Cabo de 

ECG para pacientes adultos, 5 vias (por monitor), 

protegido contra interferências • 01 Sensor de 

temperatura (por monitor) • 01 mangueira dupla para 

com engate para manguito (por monitor) • 02 

Manguitos para PNI, tamanho adulto e 02 para uso 

pediátrico 01 Sensor de dedo para oximetria, original, 

reutilizável, para uso em pacientes adultos, 

comprimento mínimo 2 mts • 01 Sensor tipo Y para 

oximetria, original, reutilizável, para uso em 

pacientes pediátricos, comprimento mínimo 2 mts. 

02 Cardioversor, desfibrilador e monitor de ECG com 

comando nas pás: carga e disparo; memória de ECG: 

com marcapasso; módulo DEA/oximetria; bateria e 

pás internas. 

Unid 01 

30.469,00 30.469,00 

03 Lavadora de Roupas Hospitalar com capacidade de 

31kg até 50 Kg. Em aço inox, com painel de 

comando, barreira sanitária, dispositivo de segurança, 

freio de parada e cesto interno.  

Unid 01 

113.452,50 113.452,50 

04 Carro maca hidráulica com rodízios e colchonete, 

suporte de soro e elevação, aço inoxidável e/ou 

termoplástico com capacidade acima de 180 Kg.  

Unid 01 

14.779,03 14.779,03 

05 Bomba de infusão com bateria, kvo, alarmes, bolus, 

programação da infusão e equipos dedicado/ 

universal. 

Unid 01 

12.233,33 12.233,33 

06 Oximetro de pulso:01 Sensor de dedo para oximetria, 

original, reutilizável, para uso em pacientes adultos, 

comprimento mínimo 2 mts • 01 Sensor tipo Y para 

oximetria, original, reutilizável, para uso em 

pacientes pediátricos, comprimento mínimo 2 mts. 

Unid 01 

3.860,57 3.860,57 

07 Aspirador de secreções elétrico móvel. Configurações 

especificações mínimas: Com fluxo de aspiração livre de 

aproximadamente 60 l/min. Devendo conter frasco 

inquebrável, autoclavável, transparente, graduado, com 

Unid 02 

4.556,75 9.113,50 
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boca larga e capacidade mínima de reservatório de 05 

litros. Tampa do frasco com vedação hermética e 

autoclavável. Vacuômetro de 0 a 76 cmHg e bomba isenta 

de óleo. Controle de vácuo de 0 a 60 cmHg. Sistema de 

acionamento por interruptor no painel com possibilidade 

de acionamento por pedal. Gabinete resistente à corrosão 

com rodízios e com freio. Filtro de ar. Proteção contra 

extravasamento ou com limitador de nível. Alimentação 

120V. Acessórios: mangueira de silicone com metragem 

mínima de 1,50 m. Manual de Manutenção, instalação e 

operação com o mesmo conteúdo apresentado à ANVISA. 

Garantia mínima de 01 ano. REGISTRO ANVISA 

aspirador de secreções elétrico com Capacidade de 5 a 

10 litros, Pedal de acionamento, Válvula de segurança. 

fluxo de aspiração: de 31 a 49 lpm suporte com rodízios, e 

possui frasco: termoplástico/vidro. 

08 Otoscópio com iluminação, fibra optica / led- 

composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis 

Unid 02 

670,40 1.340,80 

09  Laringoscópio com Fibra optica /led/ com 03 

lâminas flexíveis e 06 lâminas rígidas. 

Unid 02 

2.010,75 4.021,50 

10 Termômetro clínico infravermelho sem contato Unid 03 713,25 2.139,75 

11 Lanterna clínica do tipo Halogênio e/ou LED Unid 05 72,00 360,00 

  VALOR TOTAL  223.584,98 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jardim do Seridó/RN, 20 de julho de 2020. 

 

 

 

Edimar Medeiros Dantas  

Diretor/Presidente 
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PROCESSO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

ANEXO III - COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 

 

A Pregoeira e Equipe de apoio 

Da APAMI de Jardim do Seridó 

 

EMPRESA: _______________________________________ 

 

CNPJ:__________________________________________ 

 

ENDEREÇO: ______________________________________ 

 

TELEFONE: _______________________________________ 

 

E-MAIL: ________________________________________ 

 

DATA DA RETIRADA: ________________________________ 

 

FORMA DA RETIRADA: 

 

 Fotocópia; 

  

 Gravação em HD; 

  

 Gravação em CD; 

  

 Gravação em pendrive; 

  

 Gravação em MP3, MP4; 

  

 Outra forma de gravação (especificar _________________________) 

  

 Envio por meio eletrônico para o e-mail__________________________) 

 

________________________ 

Responsável pela retirada 

CPF: _________________ 

DI: _______________ 
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PROCESSO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO) 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

 

 

 

 DECLARO, para fins de prova junto a APAMI de Jardim do Seridó, nos termos 

legais do § 2º do Artigo 32 da Lei nº 8.666/93, que a empresa ________________________, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° __________________, situada 

____________________________, não tem contra si, até a presente data, fatos impeditivos 

para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais 

e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da lei. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________ 

Representante legal da empresa 

DI nº: 

CPF nº:  
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PROCESSO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

 

 

 DECLARO, junto a APAMI de Jardim do Seridó, sob pena de aplicação das 

penalidades legais cabíveis conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que a empresa 

___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________________, 

situada __________________________, atende plenamente aos requisitos de habilitação 

constantes do Edital. 

 

 

Local e data 

 

 

 

_____________________________________________ 

Representante legal da empresa 

DI nº: 

CPF nº: 
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PROCESSO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ________/2020 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE PARA UNIDADE DE 

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

PARA ATENDER A APAMI DE JARDIM 

DO SERIDÓ/RN, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A APAMI – ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A 

INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ E A 

EMPRESA _____________________. 

 

De um lado A APAMI – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A 

INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.086.498/0001-69, 

com sede a Rua Dr. Hilarino Pereira, 53, Bairro Bandeira Branca, Jardim do Seridó/RN, CEP: 

59.343-000, neste ato representado por seu Diretor o Srº. EDIMAR MEDEIROS DANTAS, 

DI nº 128.963-SSP/RN, CPF nº 130.663.664-72, residente e domiciliado a Rua 

Maxaranguape, nº 910, Apto 401, Bairro Tirol, Natal/RN, e do outro a empresa 

_____________________________, pessoa jurídica de direito privado constituída sob a 

forma de _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. ____________________, 

com endereço à _________________________, aqui denominada de CONTRATADA, neste 

ato representada por seu (sua) representante legal, o(a) Senhor (a) 

_______________________, _________, ___________, CPF nº: ______________, DI nº: 

_____________, residente e domiciliado _______________________________, acordam e 

ajustam firmar o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei n.º 

8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002, assim como pelas condições do Edital de 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020, proveniente do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

002/2020, conforme cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 

1.1 - O presente Contrato tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 

UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ATENDER A  

APAMI DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO 

CONTRATO 

 

2.1 - A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 e 

demais disposições aplicáveis a Licitação e Contratos Administrativos, bem como as 

Cláusulas deste instrumento e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado.  

2.2 - Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente 

contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis, por despacho 

fundamentado por assessor jurídico desta entidade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E 

CONTRATUAIS 

 

3.1 - As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal nº 10.520/2002, Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações, e ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 e às 

cláusulas expressas neste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1-Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato: 

4.1.1 - Fornecer o Objeto, conforme Termo de Referência; 

4.1.2 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao 

CONTRATANTE durante a vigência do presente contrato, bem como os relativos à 

omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer 

outras exigências legais inerentes a este instrumento; 

4.1.3 - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 001/2020 e seus anexos, que deu origem ao presente instrumento. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE além das demais previstas neste Contrato: 

5.1.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 

CONTRATADA, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Nona; 

5.1.2 - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução deste contrato; 

5.1.3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento deste contrato; 

5.1.4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

5.1.5 - Fiscalizar a execução do presente contrato; 
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5.1.6 - A fiscalização de que trata o subitem 5.1.5 acima não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste 

contrato em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA SEXTA - FORNECIMENTO 

 

6.1 - O objeto da presente licitação será executado mediante a solicitação por meio de 

expedição de ordem de compra do setor requisitante responsável, os quais deverão ser 

entregues nos locais descritos na mesma. 

6.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis contados a 

partir do recebimento, pela contratada, da Ordem de Compra.  

6.3 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nas quantidades e locais indicados 

na ordem de compra, correndo por conta da Contratada todos os custos e despesas 

decorrentes do fornecimento, não havendo nenhum ônus a Contratante.  

6.4 - O horário para entrega do material solicitado será das 08:00 h às 18:00 h, de segunda a 

sexta-feira. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 

verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.  

7.2 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a CONTRATADA 

da responsabilidade de executar o fornecimento com toda cautela e boa técnica. 

7.3 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização 

tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 

penalidades previstas no presente contrato, na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei 

Federal nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores. 

7.4 - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá em nenhuma 

hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, 

mesmo que não indicada pela fiscalização. 

 

CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

8.1 - As despesas referentes ao objeto deste Pregão, correrão à conta dos recursos oriundo do 

Ministério da Saúde através da Portaria 1.448 de 29 de maio de 2020 que dispõe sobre 

transferência do auxílio financeiro emergencial aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos. 

 

CLÁUSULA NONA - VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

 

9.1 - O valor do presente contrato é de R$_______(___________). 

9.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da 

nota fiscal/fatura, e após comprovado o efetivo recebimento e aceitação dos produtos. 
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Devendo está anexado a nota fiscal, para fins de liquidação da despesa, os seguintes 

documentos: 

9.2.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da Uniãoe contribuições sociais, emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

(portaria RFB//PGFN nº 1.751, de 02/10/2014). 

9.2.2 - Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Estaduais e à 

Dívida Ativa do Estado, expedida pela Secretaria de Estado de Tributação do Estado 

do Rio Grande do Norte, para os participantes com sede no Rio Grande do Norte. 

9.2.3 - Para os participantes de outros estados apresentar certidão ou outro documento 

que a substitua, comprovando a mesma está com a situação regular perante a fazenda 

estadual, no que se refere a débitos e dívida ativa do estado. 

9.2.4 - Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa junto a fazenda 

municipal, no que se refere a débitos e dívida ativa do município.  

9.2.5 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS 

(Certificado de Regularidade do FGTS - CRF), emitida pela Caixa Econômica 

Federal. 

9.2.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo órgão responsável, 

sede da referida empresa, conforme prevê a Lei nº 12.4699.3 – 

9.3 - O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada. 

9.4 - Os preços contratados serão reajustados, quando solicitado pela CONTRATADA, 

sempre que o custo de aquisição dos produtos sofrerem aumento, e desde que este aumento 

implique na impossibilidade de execução do contrato, mediante apresentação de documentos 

comprobatórios, e em concordância com a CONTRATANTE de acordo com o art. 65 inc. II 

da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - VIGÊNCIA 

 

10.1 - O contrato terá vigência 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1 - A empresa que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a 

sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da 

citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a APAMI pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos  determinantes da punição ou até que seja 

proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo 

das multas previstas neste edital, além de outras cominações legais, nos termos do Art. 7º, 

“caput”, da Lei nº 10.520/2002. 

11.2 - Atrasar injustificadamente o início do fornecimento dos produtos após o prazo 

preestabelecido no sub item 6.2, do deste contrato, sujeitará a contratada a multa sobre o valor 

do contrato, na forma estabelecida a seguir: 

 11.2.1 - 1 % (um por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; 
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11.2.2 - 2,5 % (dois e meio por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º 

trigésimo) dia de atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato. 

11.3 - As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do contrato e serão 

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela APAMI de Jardim do Seridó ou 

quando for o caso, cobradas judicialmente.  

11.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as 

seguintes sanções:  

 11.4.1 - Advertência; 

11.4.2 - Multa por inexecução contratual no percentual de 20% (vinte por cento), 

calculada sobre o valor do contrato; 

11.4.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a APAMI por período não superior a (05) cinco anos; e 

11.4.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

 

12.1 - O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77, 78 e 79, 

da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.  

12.2 - A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste 

contrato, limitada ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até 

a completa indenização dos danos. 

12.3 - Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será 

cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, 

comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES 

 

13.1 - O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que 

impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 

 

14.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do Norte, 

para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 

14.2 - E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento Contratual 

em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo. 
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Jardim do Seridó/RN, ___ de ____________ de 2020. 

 

 

 

 

Edimar Medeiros Dantas  

   Diretor/Presidente da APAMI de Jardim do Seridó 

Contratante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 Representante da empresa contratada 

 Empresa Contratada 

 Contratada 
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PROCESSO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

 

 

 A empresa _______________________________, CNPJ: ____________________, 

com endereço a _____________________________, por meio de seu representante legal 

o Sr.(a) ________________________________abaixo assinado, na qualidade de 

_____________________, DECLARA expressamente, junto a APAMI DE JARDIM DO 

SERIDÓ, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao que dispõe o inciso V, do artigo 

27 da lei 8.666/93 e alterações. 

 

 

Local e data 

 

 

 

_____________________________________________ 

Representante legal da empresa 

DI nº: 

CPF nº: 
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PROCESSO Nº 002/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 

 
ANEXO VIII – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos _____ dias de _________ do ano de _____ a APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE JARDIM DO SERIDÓ, com Sede à Rua dr. Hilarino Pereira, 

Bairro bandeira Branca, Jardim do seridó/RN, inscrito no CNPJ sob n° 08.086.498/0001-69, neste ato 

representado pelo seu Diretor, o Sr. Edimar Medeiros Dantas portador do CPF: 130.663.664-72, 

residente e domiciliado à Rua Maxaranguape, nº 910, Apto 401, Bairro Tirol, Natal/RN, doravante 

denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da 

licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 001/2020, cujo objetivo fora a 

formalização do REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ATENDER A  APAMI DE JARDIM DO 

SERIDÓ/RN, homologado em ___ de _______ de 2020, resolve registrar o preço oferecido pelas 

empresas, como segue: 

 

EMPRESA:  

CNPJ:  TELEFONE:  E-MAIL:  

ENDEREÇO:  

 

  

ITEM  DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MARCA QUANT  UNID VR. 

UNIT 

VR. 

TOTAL 

       

 VALOR TOTAL  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES 

1.1 – Registro de Preços para eventual e futura aquisição de medicamentos e material de consumo 

hospitalar para a manutenção da APAMI – Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de 

Jardim do Seridó, conforme especificações constantes no Anexo II deste edital, para atender a 

demanda da APAMI de Jardim do Seridó, constante no anexo I do edital PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 001/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (DOZE) MESES, 

contados a partir da data de sua assinatura. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a APAMI de Jardim do Seridó/RN 

não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de 

licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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3.1 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta ARP. 

3.2 - Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93, a APAMI de Jardim 

do Seridó/RN poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro desta ARP, mediante solicitação 

fundamentada e aceita pelo setor Contábil e Procuradoria Jurídica desta instituição. 

3.3 - Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara 

a composição do novo preço, através de planilhas de custo ou apresentação de nota(s) fiscal(is) do seu 

fornecedor, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise da 

solicitação, pelo Setor Contábil e Procuradoria Jurídica desta instituição. 

3.4 - Não serão concedidas revisões de preço sobre as parcelas do objeto já contratadas ou 

empenhadas. 

3.5 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços 

de mercado, apurados pela APAMI de Jardim do Seridó/RN, e propostos pela empresa à época da 

realização do certame licitatório. 

3.6 - Fica vedado à empresa registrada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 

processo de revisão de preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela 

APAMI de Jardim do Seridó/RN e em comum acordo com a empresa registrada. 

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL N.º 

001/2020. 

4.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020, que a precedeu e integra 

o presente instrumento de compromisso. 

4.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o valor constante da proposta apresentada 

ou do lance que a tenha consagrado vencedora, no PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020, pela(s) 

empresa(s) detentora(s) da presente Ata. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

5.1 - A contratada deverá fornecer o objeto licitado no prazo máximo de 05 (cinco) dias ùteis, 

contados a partir da data de entrega da Ordem de Compra/serviço ou outro documento equivalente. 

5.2 - As despesas com transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais 

despesas envolvidas na entrega correrão por conta da licitante vencedora. 

5.3 – A licitante vencedora deverá entregar o material acondicionado adequadamente e de forma a 

permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento. 

5.4 - Após a entrega do material pela licitante vencedora a APAMI de Jardim do Seridó/RN submeterá 

os mesmos à verificação quanto às especificações constantes no Anexo II (Proposta de preços). As 

verificações serão realizadas a critério e Instituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ùteis, 

procedendo-se desta forma o recebimento definitivo. 

5.5 - No caso de constatada divergência entre o material entregue e o especificado na proposta de 

preços deste Edital, a licitante vencedora deverá efetuar a troca do produto em, no máximo, 05 

(CINCO) DIAS, contados a partir da comunicação da recusa. 
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5.6 - Caso a licitante vencedora não entregue o material nas condições estabelecidas neste Edital e 

Anexo II, deverá a APAMI ser comunicada de imediato, para as providências cabíveis. 

5.7 - A entrega do material deverá ser efetuada no horário de expediente deste Órgão, de segunda a 

sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.1 - O pagamento constante da solicitação de fornecimento, será efetuado no prazo 

máximo de 30 (TRINTA) DIAS contados a partir da data em que for apresentada a Nota 

Fiscal/Fatura, devidamente conferida e atestada pelo setor competente, comprovando o fornecimento 

do material ou serviço. 

6.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do 

registrado na Ata de Registro de Preços. 

6.3 – APAMI de Jardim do Seridó/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 

a multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 

6.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de prova 

de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certidão de Regularidade do FGTS 

- CRF), com o Instituto Nacional do Seguro Social (Certidão Negativa de Débito - INSS), com a 

Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS e à 

DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO), Estadual (Certidão Negativa de DÉBITO DO ESTADO), e quanto à 

DÍVIDA ATIVA DO ESTADO (para as empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte), 

Certidão Negativa de DÉBITO TRABALHISTA – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 - Integram esta ARP, o edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020 e seus anexos, e a 

proposta da empresa:............................., classificada, no certame supra numerado. 

7.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as normas constantes na Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

7.3 - Fica eleito o foro da Comarca de Jardim do Seridó/RN, para dirimir quaisquer dúvidas 

decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

_______________________ 

Diretor/Presidente APAMI 

 

 

 

___________________________ 

EMPRESA  

 

 


