PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
PÇ: DESEMBARGADOR TOMAZ SALUSTINO, 90, Centro, Currais Novos/RN CEP: 59380-000
CNPJ: 08.109.126/0001-00
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO

EDITAL DO PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇO 09/2014
PROCESSO N° 860/2014
PREÂMBULO
O Pregoeiro Oficial designado pela municipalidade, usando a competência delegada na Portaria nº. 2588 de
24 de dezembro de 2013 torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO
(PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇO nº. 09/2014, do tipo MENOR PREÇO, NA MODALIDADE
MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto está descrito no item 1 deste edital. O presente certame será regido
pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as
disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas
regulamentares aplicáveis à espécie.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem
parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, serão recebidos no
horário e endereço abaixo mencionados, na sessão pública de processamento do Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão será realizada na Avenida Teotônio Freire, S/N, Andar Superior do
Terminal Rodoviário – Currais Novos/RN, iniciando-se no dia 27 de março de 2014, às 14h30min e será
conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
I - DO OBJETO
1 - A presente licitação tem por objeto a O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E
IMUNOLOGIA, conforme quantidades e especificações constantes do Anexo “I” originadas da Solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde e demais informações integrantes deste Edital.
2 – As despesas do presente certame licitatório onerarão o seguinte elemento econômico:
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:
08.031 – SEMSA
(F.M.S)

ATIVIDADE:
1075 – AÇÕES DE PROMOÇÃO A
SAÚDE

ELEMENTO
DE DESPESA:
33.90.39
–
OUTROS
SERVIÇSO DE
TERCEIROS –
PJ

FONTE:
105 – RECURSOS
DO SUS

3 – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a ser firmada com o Município de Currais Novos/RN, através
da publicação, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.
3.1 – Durante a vigência da presente ATA o Município de Currais Novos/RN, não se obriga a contratar o
objeto licitado exclusivamente pelo registro de preço, podendo cancelá-lo ou promover licitação específica,
quando julgar conveniente, nos termos da legislação pertinente, sem que caiba recurso por parte da detentora.

Matéria publicada no dia 27/03/2014 no Diário Oficial do Município de Currais Novos.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita acessando o site:
http://www.prefeituradecurraisnovos.com.br/dom
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 09/2014
E-MAIL: licitar.pmcn@gmail.com

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
PÇ: DESEMBARGADOR TOMAZ SALUSTINO, 90, Centro, Currais Novos/RN CEP: 59380-000
CNPJ: 08.109.126/0001-00
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO

II - DA PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
III - DO CREDENCIAMENTO
1 – Os proponentes ou seus representantes legais deverão se apresentar para credenciamento junto ao
Pregoeiro e/ou Equipe de apoio, munidos de documentos que os credenciem a participar deste procedimento
licitatório, devendo os documentos para credenciamento serem entregues no momento da abertura da
licitação.
1.1 – Para manifestação nas sessões e para prática de atos relativos ao presente pregão, especialmente para
formulação de lances verbais, manifestação da intenção de recorrer ou de desistir e renunciar ao direito
de interpor recursos, a licitante deverá indicar um representante devidamente credenciado.
1.2 Tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual, o
estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial, registrado na Junta
Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência dessa investidura;
1.3 - Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da 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, acompanhada do correspondente documento, dentre os
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
1.1 - Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8 do item VII deste Edital conforme o
disposto nos artigos 42 ao 45 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, a qualidade de
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar no ato do credenciamento, DECLARAÇÃO
DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, devidamente assinada pelo
Proprietário/sócios da empresa e pelo contador, todos com firma reconhecida em cartório acompanhada da
CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial do Estado, informando o enquadramento da
empresa como ME ou EPP, com data de emissão não superior a 60(sessenta) dias - Anexo V deste edital.
2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação
que contenha foto, juntamente com suas respectivas cópias autenticadas.
3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.
4 - A ausência do Credenciamento da Licitante, por não cumprimento a solicitação da documentação, em
qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo
autorização expressa do Pregoeiro.
5 – Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou mesmo tenha sido declarado
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer âmbito, este fica impedido de
participar da presente licitação, correspondendo à simples apresentação da proposta a indicação por parte do
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licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o
pregoeiro do disposto do art. 97 da Lei 8.666/93.
IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
1 - A DECLARAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, juntamente com a DECLARAÇÃO DE
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL, a DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA e a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE de acordo com os modelos estabelecidos nos
Anexos deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2, no ato do Credenciamento.
2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os dizeres
conforme apresentados abaixo e em caso dos dados apresentados no frontispício do envelope deixar de fazer
referência ao Pregão e a entidade licitadora, o licitante será desabilitado no ato do certame:

Razão Social da Empresa Proponente
Endereço:
Tel:
CNPJ:

Razão Social da Empresa Proponente
Endereço:
Tel:
CNPJ:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS
NOVOS/RN
COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO –
EQUIPE DE PREGÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS
NOVOS/RN
COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO –
EQUIPE DE PREGÃO

Envelope nº. 1 - PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2014 - PMCN
PROCESSO N° 860/2014

Envelope nº. 2 - HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2014 - PMCN
PROCESSO N° 860/2014

REALIZAÇÃO: 27/03/2014 ÀS 14h30min

REALIZAÇÃO: 27/03/2014 ÀS 14h30min

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador, juntando-se a procuração.
4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro
ou por membro da Equipe de Apoio.
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual e Dados Bancários da empresa licitante, como também deverá
constar o nome, endereço, CPF, RG, telefone, e-mail do responsável pela assinatura do Contrato;
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b) o seguinte título: “PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE
PREÇO N° 09/2014- PMCN”
c) deverá constar descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do Termo
de Referência (Anexo I deste Edital), no caso em que o licitante apresentar especificações em desacordo com
as especificações constantes no Termo de referência (Anexo I deste Edital), será desclassificado, ficando
eliminado da sessão pública.
d) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de
sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços
propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do
objeto da presente licitação;
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (Sessenta) dias.
f) em caso de divergência entre os valores será corrigida da seguinte maneira: os valores por extenso
prevalecerão sobre os numéricos e os unitários prevalecerão sobre os totais.
g) Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, salvo as alterações dos preços
decorrentes da etapa de lances ou a correção de meros erros formais.
h) Poderão ser corrigidos pelo pregoeiro erros meramente matemáticos.
i) A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta na reunião de abertura dos envelopes, será razão para
desabilitar o proponente, A ASSINATURA DEVERÁ SER RECONHECIDA EM CARTÓRIO.
j) Se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital, elas não serão
consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
l) A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas
neste Edital.
2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital e seus Anexos.
3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável conforme período especificado em contrato oriundo do
presente procedimento licitatório.
VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "HABILITAÇÃO"
1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais
dizem respeito a:
1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária ou
cooperativa;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade
não empresária acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do
Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
1.2 - REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito expedida pela Receita
Federal ou pelo INSS);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições
Federais), expedida pela Receita Federal;
d) Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e do Município do domicílio ou sede do licitante, ou
outro equivalente na forma da lei.
g) Prova de regularidade com o Tribunal Superior do Trabalho - Certidão de Débitos Trabalhistas.
1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
a) O Balanço Patrimonial do último exercício fechado (ou Balanço de Abertura, caso a empresa esteja
constituída há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso), apresentado na forma da lei e que
comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços
Provisórios, assinados por contador e responsável pela empresa, constando nome completo e registro
profissional.
b) Em se tratando de Sociedade Anônima, o balanço deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial
do Estado.
c) As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverão
apresentar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao último exercício social exigível,
com o respectivo recibo de entrega. A boa situação financeira das ME e EPP será comprovada mediante a
verificação da Declaração do IRPJ em confronto com a proposta apresentada. O valor declarado no IRPJ não
poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta declarada vencedora.
d) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data não superior a 3 (três) meses da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do
documento.
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1.4 – QUANTO A CAPACIDADE TÉCNICA
a) Prova de aptidão para desempenho de atividade semelhante com o objeto desta licitação, por meio da
apresentação de 02(dois) Atestado(s) ou Declaração(s) de capacidade técnica em nome da empresa licitante,
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado de cópias das suas
respectivas notas fiscais que provem semelhanças aos itens ora licitados. O Atestado somente será aceito se
for redigido em papel timbrado da empresa emitente, com carimbo, função e assinatura do responsável pela
emissão, com firma reconhecida em cartório. A inobservância desses requisitos desabilitará a licitante.
1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração.
1.6 – DAS AMOSTRAS
1.6.1 – É facultada ao Pregoeiro a solicitação de amostras às licitantes vencedoras, referente aos itens do
objeto desta licitação.
1.6.2 – Caso sejam solicitadas amostras e estas não forem aprovadas pelo Setor responsável pela análise, às
referidas amostras deverão ser substituídas por outras que satisfaçam plenamente a todas as especificações
contidas no Termo de Referência do respectivo edital. Para tanto será concedido o prazo máximo de 24 horas
após a análise.
1.6.3 – Ultrapassando o prazo estipulado no item anterior e as amostras não forem aprovadas, as licitantes
declaradas vencedoras, deverão, obrigatoriamente, entregar os produtos de preferência do Setor de análise,
pelo valor do produto que teve amostra reprovada em comum acordo.
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital por registro
cadastral expedido pelo Setor de Licitações deste município, no ramo de atividade compatível com o objeto
do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 1.1; 1.2,
alíneas "a" a "e", e 1.3 deste item VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou, se
apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos na data de apresentação das propostas.
2.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados nos subitens 1.2, alíneas “c”, “d” e
“e”, 1.3 e 1.4 deste item VI, que deverão ser apresentados por todos os licitantes.
2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
2.3 - As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverão
apresentar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao último exercício social exigível,
com o respectivo recibo de entrega.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
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1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se
com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo III deste Edital e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
2.1 - Iniciada a abertura do certame, no horário indicado no preâmbulo, será recebido pelo pregoeiro os
documentos de credenciamento, envelopes lacrados de propostas de preços e documentos de habilitação e, por
consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame estará encerrada.
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as
propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço do global.
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances 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.
5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço, observada a redução mínima entre os lances conforme determinação do Pregoeiro, aplicável inclusive
em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço
unitário do item.
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7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para essa
etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com
base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência
à contratação, observadas as seguintes regras:
8.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor
valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor
classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de preclusão do direito de preferência.
8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do
subitem 8.1.
8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão
convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais
microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições
indicadas no subitem 8.1.
8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8, seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde
logo, à negociação do preço..
9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas disposições dos
subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata o subitem 8, com vistas à redução
do preço.
10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião
do julgamento.
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de
habilitação de seu autor.
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas
na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser juntados aos autos do processo de licitação
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
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12.2 - 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.
13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item VI, o Pregoeiro, se
necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Currais Novos – RN.
14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame.
15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro,
respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 8 deste item VII , 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 cujo autor atenda
os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso,
a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à
autoridade competente para a homologação.
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará
o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SEERVIÇO OBJETO
DA LICITAÇÃO.
3.1 - A CONTRATADA que for detentora dos itens referentes ao serviço obedecer ao prazo mínimo para
realização do serviços/instalação e manutenção dos equipamentos conforme o estabelecido em termo
contratual e conforme o disposto no termo de referência anexo a este edital.
X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO/SERVIÇO
1 - No recebimento e aceitação dos produtos serão observadas, no que couber as disposições contidas nos
artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
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2 - Os produtos deverão, por ocasião da entrega, ter todas as especificações deste Edital e respectivo anexos,
sob pena de devolução do mesmo.
3 - No caso de devolução, os produtos deverão ser substituídos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas.
XI - DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da fatura expedida pela contratada.
2 - As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento começara a fluir
da data de sua reapresentação.
XII - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura em Contrato firmando entre
a Prefeitura Municipal de Currais Novos - RN e a empresa licitante vencedora e terá validade até o termino do
exercício vigente contado a partir da sua assinatura.
1.1 - Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a
Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União)
estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil
de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada
para, no prazo de 10 (Dez) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste
item XII, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de
a contratação não se realizar.
2 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação
regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o Contrato (ou retirar o instrumento
equivalente), serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão pública do
Pregão, com vistas à celebração da contratação.
2.1- Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, contados da divulgação do
aviso.
2.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Município de Currais Novos - RNDOM veiculado na Internet através do endereço eletrônico: www.prefeituradecurraisnovos.com.br/dom, e, no
site
do
Diário
Oficial
on-line
do Estado do Rio Grande do Norte, pelo endereço eletrônico: http://187.60.79.2/dei/dorn.
2.3 - Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 9 a 15 do item
VII; e 1 e 2 do item VIII deste Edital.
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XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - A desistência da proposta, lance ou oferta e a não aceitação da Ordem de Serviço, ensejarão:
2 - Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por cento) o sobre o
valor total da proposta ou lance;
3 - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Município de Currais
Novos/RN e cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do
Município, pelo período de 2(dois) anos.
4 - Estas penalidades não se aplicam aos adjudicatários remanescentes que, convocados não aceitarem em
receber o Pedido de Compra.
5 - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, ao não
cumprimento, por parte da empresa licitante vencedora, das obrigações assumidas, ou a infringência de
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:
5.1 - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a
Contratada concorrida diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município
de Currais Novos - RN;
5.2. multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado com
atraso até o 10º (décimo) dia corrido, após o que, cumulativamente, aplicar-se-á a multa prevista.
5.3. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Pedido de Compra, na hipótese de descumprimento
parcial ou total de qualquer de suas cláusulas, podendo, ainda, ser rescindido o CONTRATO na forma da lei;
5.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO pela recusa injusta do convocado em
assinar ao Instrumento Contratual.
6 - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da licitante ou, se for o
caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
7 - As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua
aplicação não exime a empresa detentora dos itens licitados, da reparação das eventuais perdas e danos que
seu ato punível venha acarretar ao Município de Municipio de Currais Novos – RN.
8 - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.
9 - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante poderá sofrer, sem
prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público, quaisquer das sanções adiante previstas, que
poderão ser aplicadas cumulativamente:
9.1. Declaração de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante o Município de Currais Novos - RN, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos.
9.2. Desclassificação, se a seleção se encontrar em fase de julgamento;
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9.3. Cancelamento da Ordem de Serviço se esta já estiver emitida, procedendo-se à paralisação dos
serviços.

XIV – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
1. O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas gerais da Lei federal nº 8.666/93 e modificações
posteriores, especialmente seu artigo 15, além de toda legislação correlata;
2. A existência de preços registrados não impede a Administração, sempre que julgar conveniente e oportuno,
de efetivar as contratações por meio de procedimento licitatório específico ou de contratação direta, respeitada
a legislação vigente, sendo assegurado ao compromissário fornecedor à preferência em igualdade de
condições:
3. O direito de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso a Administração opte por realizar a
aquisição através de licitação específica ou diretamente, nos termos da legislação vigente, e o preço
encontrado for igual ou superior ao validamente registrado. Nesta hipótese o compromissário terá assegurado
seu direito à contratação;
4. É vedada a contratação dos serviços por valor igual ou superior ao preço registrado.
5. Encerrado o processo licitatório para Registro de Preços, será firmado entre a Administração e o vencedor a
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e, conforme o caso, o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
ao qual se aplicam as disposições da Lei n.° 8.666/93 e legislaçãocorrelata;
6. Uma vez assinado(s) o(s) instrumentos, a Administração poderá convocar o compromissário a iniciar a
prestação dos serviços, na forma e condições fixadas no presente Edital e no(s) instrumento(s) referido(s);
7. O aperfeiçoamento do Compromisso da prestação dos serviços, será feito, se for o caso, mediante contrato
a ele acessório denominado Ordem de Serviços ou através de instrumentoequivalente.

XV – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
Homologada a presente licitação, a Secretaria Municipal de Administração lavrará o documento denominado
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Anexo VI, antecedente ao Contrato de Prestação de Serviços, se for o
caso, que conterá o seguinte:
a) número da licitação e do procedimento administrativo e sua modalidade;
b) órgãos e unidades integrantes do registro;
c) qualificação do detentor do registro e seu representante legal;
d) descrição do objeto vencidos e seu preço, em consonância com os dispositivos já declinados
neste instrumento;
e) prazos de inicio da prestação de serviços.
Parágrafo único: A Ata de Registro de Preços será lavrada em três vias, devendo uma ser juntada ao
processo que lhe deu origem, a outra entregue ao detentor do Registro de Preços e a outra devidamente
arquivada na Secretaria que o originou a solicitação da referida contratação.
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XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições deste Edital.
2 - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições na proposta ou, de qualquer
documento inserto nestas.
3 – Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a Prefeitura Municipal de Currais Novos - RN poderá,
garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis aplicar as seguintes sanções:
4 - ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;
5 - MULTA - a empresa contratada ficará sujeita a multa pelo inadimplemento de qualquer obrigação
contratual ou legal podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada;
6 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
7 - O atraso injustificado na entrega do fornecimento, sem prejuízo do disposto no Artigo 86, da Lei Federal
nº 8.666/93 alterada pela Lei Federal nº 8.883/94, sujeitará ao contratado, multa de mora, calculada por dia de
atraso da obrigação não cumprida, na seguinte proporção:
8 - Atraso até 30(trinta) dias, multa de 01% (hum por cento) ao dia;
9 - Atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2%(dois por cento) ao dia.
10 - Pela inexecução total ou parcial da entrega, poderão ser aplicadas à contratada, separadamente ou
cumulativamente as seguintes penalidades:
11 - Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida;
12 - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
§1º - Reverterá ainda, em favor da CONTRATANTE, em casos de rescisão do CONTRATO, em decorrência
de inadimplência da CONTRATADA, as perdas e danos, que forem apuradas, independentemente da
aplicação de multas aqui estabelecidas e de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
atualizações.
§2º - As multas a que se refere esta cláusula, somente não serão aplicadas se ocorrer motivos, de real
impedimento ou força maior que não permita a execução do fornecimento nos prazos assinalados, tudo
devidamente comprovado e aceito pelo Contratante, através do órgão competente.
§3º - Toda multa aplicada, terá seu valor descontado dos pagamentos a serem feitos ou, ainda, judicialmente,
se for necessário, tudo a exclusivo critério do Contratante.
13 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
14 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
15 - A Prefeitura Municipal de Currais Novos - RN aplicará as demais penalidades previstas na lei 8.666/93,
sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
16 - Dos atos praticados nesta licitação, caberão os recursos previstos no Artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e
alterações, os quais, dentro dos prazos legais, deverão ser protocolados no setor de Protocolo da Prefeitura de
Currais Novos - RN, (não serão aceito recursos via fax e e-mail).
16.5 - Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de preservando o interesse da Prefeitura, revogar ou
anular a presente licitação, justificando a razão de tal ato, dando ciência aos partícipes.
17 - Em nenhuma hipótese será concedido prazo diverso do fixado neste Edital, para a apresentação da
documentação e propostas e, aberta a reunião, não serão admitidos à Licitação os representantes retardatários.
18 - Não caberá responsabilidade a esta Prefeitura Municipal por propostas recebidas após a data e horário
estipulados para abertura, por problemas de correio ou agente responsável pelo transporte das mesmas.
19 - Reserva-se, a Prefeitura Municipal de Currais Novos, o direito de aceitar uma das propostas, parte das
propostas de um e de outro ou rejeitar todas, sem que assista aos proponentes o direito de qualquer
reclamação de indenização.
20 - A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas contidas neste
edital, bem como a observância aos preceitos legais regulamentares em vigor.
21 - Não poderá impugnar os termos do presente Edital, aquele proponente que, tendo-o aceito sem objeção,
venha a apontar falhas após a abertura dos envelopes propostas, hipótese em que tal comunicação não terá o
efeito de recurso.
22 - No caso de haver concorrente inabilitado, o envelope Proposta nº 02, do concorrente inabilitado, poderá
ser solicitado após o término dos prazos legais para recursos no Setor de Licitações em até 30 (trinta) dias, e
se não retirados neste prazo, os mesmos serão inutilizados.
23 - A licitante deverá prestar todas as informações necessárias sobre o manuseio dos aparelhos e a utilização
dos serviços, disponibilizando pessoal habilitado para instruir os usuários, sempre que a Prefeitura Municipal
entender que há necessidade.
24 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Prefeitura Municipal de Currais Novos - RN
poderá fixar prazo de 08 (oito) dias úteis às concorrentes para apresentação de novas propostas, desde que
excluídas as causas de desclassificação.
25 - À Prefeitura Municipal fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em decisão
justificada.
26 – Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de DECLARAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Anexo III - Modelo de DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL
Anexo IV – Modelo de DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
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Anexo V – Modelo de DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Anexo VI - Modelo de DECLARAÇÕES (A serem colocadas no envelope da Documentação)
Anexo VII – Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO
27 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Currais Novos - RN.
Município de Currais Novos - RN, 13 de março de 2014.

Edilson Gomes de Alcântara
Pregoeiro

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇO n° 09/2014
PROCESSO N° 860/2014

1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para Locação com manutenção preventiva e corretiva e fornecimento
de reagentes para realização de exames de bioquímica, hematologia, hormônios e imunologia:

2. LOTE UNICO: EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS:
BIOQUIMICA: Analisador automático, acesso randômico, possibilidade de realização de no mínimo 200
testes/hora, metodologia: Ponto Final, cinética, turbidimétrica, mono ou bi-reagentes, curva de calibração
linear e não linear. Limpeza automática da agulha para amostra e reagentes, diluição automática, Bandeja de
reagente / amostra: 40 posições para reagente e 40 posições para amostra em compartimento refrigerado
(4~15 ºC). Agulha de reagente/amostra: com detecção de nível de liquido e proteção contra colisão (agulha
retrátil) e verificação da rotina. Volume de R1: 180~450ul, ao passo de 1ul. Volume de R2: 30~250ul, ao
passo de 1ul. Volume de amostra: 3~45ul, ao passo de 0.5ul. Programação de bandejas de reagentes e
amostras virtuais. Bandeja de reação giratória, contendo 80 posições dispostas em 8 multicuvetas. Caminho
óptico com leitura de 5mm. Volume de reação: 180~500ul. Temperatura de reação: 37 ºC. Temperatura
ajustável: 0.1 ºC. Lâmpada de halogênio-tungstênio. Fotometria: ótica invertida, com leitura em fibra ótica
estática. Comprimento de onda: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670nm. Absorbância: -0.1~5.0 Abs
(10mm conversão). Resolução: 0.0001 Abs.
02 – Hematologia: Analisador hematológico automático com no mínimo 18 parâmetros, 60 testes/hora, 60
testes/hora (tubo aberto), Parâmetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV,
PCT, PDW, % e # of LYM, MON e GRA , Gráficos :LMG histograma, RBC, PLT histogramas, Volume da
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Amostra :modo CBC: 10 µl modo CBC & CRP: 18 µl . Modo de operação de amostra : Modo de tubo aberto
com 4 posições de segurador do tubo (QC, 500 µl, 3 ou 5 ml) .
03 – Hormônios e imunologia: conjunto automatizado para realização de exames na metodologia ELISA,
composto por: 01 leitora de placas; 01 lavadora automatizada de placas;01 incubadora automática de placas
04 – Equipamentos auxiliares: 02 macro-centrífugas com capacidade mínima e 12 tubos, 01 deionizador de
água com coluna sobressalente

02 – HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA

01 - BIOQUIMICA

3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DOS EXAMES
Sub item
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Descrição dos Itens
Glicose Enz. Monoreagente
Colesterol Total Enzimático
Triglicérides Enzimáticas
Ácido úrico enzimático
Uréia UV
Creatinina
Colesterol HDL direto
TGP U.V. Cinético
TGO U.V. Cinético
Gama GT cinético
Proteínas Totais Colorimétrica
Albumina Colorimétrica
CK NAC
CK MB
Amilase
LDH
Cálcio
Fosfatase Alcalina
Bilirrubina direta
Bilirrubina total
T3 total
T4 total
T4 LIVRE
TSH
Testosterona
Toxoplasmose IgM
Toxoplasmose IgG
Citomegalovírus IgM
Citomegalovírus IgG
Rubeola IgM
Rubeola IgG
Prolactina
FSH
LH

Unid
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
Tst
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9000
9000
9000
3000
2000
2000
2800
2000
2000
1000
1500
1500
1400
1400
1000
1000
1000
1500
1500
1500
960
960
960
1536
576
576
576
576
576
576
576
288
576
576
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04 - DIVERSOS

03-HEMATOLOGIA
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2.15
2.16
2.17
2.18
3.1

PSA TOTAL
PSA LIVRE
HIV
HCV
Diluente de 20l para automação de hematologia

Tst
Tst
Tst
Tst

1152
960
576
576

Bb
12
3.2

Fr
Hemolisante de 01litro para automação de hematologia
12

3.3

Detergente de 01 litro para automação de hematologia

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.15
4.16

HIV teste rápido c/ 50 tst
HCV teste rápido c/ 25 tst
Soro Anti A 10ml
Soro Anti B 10ml
Soro Anti AB 10ml
Soro Anti D 10ml
Soro controle RH
Proteína C reativa látex c/ 2,0ml
Antiestreptolisina O látex c/ 2,0ml
Fator reumatóide látex c/ 2,0ml
Escova para lavagem de vidraria P – Marca Jprolab
Ponteira amarela 0-200ul c/ 1000 unids – Marca Cralplast
Ponteira 100-1000ul c/ 1000 unids – Marca Cralplast
Kit p/ coloração Ziehl Nielsen c/ 3x500ml – Marca Renylab
Filtro desc. com alça de seg, p/ exames parasit pcte com 100
unidades – Marca Descarplas
VDRL c/ 250 testes – Marca Wiener
Cálice de sedimentação de vidro 125ml – Marca Hermex
Corante rápido para hematologia 3x500ml – Marca Cepa
Seringa de 10ml c/ agulha
Fita de urina 10 areas cx c/ 100 unids
Máscara N95
Óculos de proteção
Teste de gravidez cx c/ 100 unids
Anticoagulante EDTA fr c/ 20ml
Placa de Kline de vidro
Lugol forte c/ 500ml
Tubo de vidro 12x75 cx c/ 250 unids
Tubo de vidro 15x100 cx c/ 250 unids

4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29

Fr

Kit
Kit
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Unid
Pcte
Pcte
Kit

20
10
10
10
10
10
10
10
15
15
12
20
07
03
05

Pcte
Fr
Unid
Kit
Unid
Cx
Unid
Unid
Cx
Fr
Unid
Kit
Cx.
Cx.

15
12
50
12
20.000
120
20
10
10
12
6
10
10
10

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO / OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:
 Os reagentes de bioquímica deverão ser da mesma marca dos equipamentos, para padronização do
exames;
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A Empresa deverá fornecer, em quantidade suficiente e por todo o período do contrato, reagentes e
descartáveis necessários à realização dos testes, reativos utilizados na limpeza e manutenção dos
equipamentos. Impressora, papel e fitas de impressão e outros materiais, porventura não citados, porém
necessários à realização dos exames e emissão dos laudos. Os equipamentos deverão ser instalados
acompanhados de Nobreak.
A Empresa vencedora deverá oferecer um software de integração laboratorial e Hardware conforme
especificação abaixo: interfaceamento do equipamento com computador central - Fornecimento de
software com: Uso de banco de dados profissional, segurança das informações, backup de forma
automática, velocidade para visualizar informações, tradução dos flags do equipamento (definitivos e
suspeitos), lista de laudos pré-definidos, sistema desenvolvido para plataforma Windows, auditoria de
todas as ações dos usuários, rastreabilidade dos processos. Fornecimento de computadores e impressoras
para instalação do software e realização do interfaceamento.
A empresa deverá fornecer além do treinamento, assessoria científica e assistência técnica (manutenção
preventiva e corretiva) sem ônus.
Os equipamentos deverão permanecer nos laboratórios até o término dos reagentes.
Apresentar catalogo dos equipamentos a serem disponibilizados.

5. OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES – DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS A PROPOSTA
DE PREÇOS
 Apresentação da Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa licitante;
 Certificado de Registro de Equipamentos e Reagentes emitido pela ANVISA, com cópia da publicação
no Diário Oficial da União autenticada ou via internet;
 A empresa deverá atender o chamado em até 48 horas, em caso de pane nos equipamentos para não ter
descontinuidade dos serviços;
 A manutenção preventiva e periódica deve ser informada com antecedência e agendada com cada
laboratório, em intervalos de, no máximo, 90 dias.
 A empresa vencedora deverá comprovar Assistência técnica, instalada há no mínimo 06 meses, num raio
de no máximo 200 Km do órgão licitante, através de documento da Prefeitura ou Contrato de Locação.
 A empresa deverá se responsabilizar pela manutenção preventiva e corretiva bem como treinar as equipes
locais para utilização otimizada dos equipamentos supracitado;
 Apresentar atestado de capacidade técnica, comprovando experiência anterior no objeto de que trata a
presente licitação;
 A empresa vencedora deve comprovar que o(s) técnico(s) são locais através de Certidão da empresa e dos
responsáveis técnicos expedidos pelos conselhos regionais CREA/RN e CRF/RN e que pertence(m) ao
seu quadro permanente, apresentar o livro de registro ou ficha de empregado, autenticado(a) pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou a Carteira de Trabalho, no caso de vínculo empregatício, e no caso
de vínculo de natureza civil, contrato de prestação de serviços, por prazo indeterminado, devidamente
registrado na entidade profissional competente, ou ainda, no caso de vínculo societário, ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, nos
termos do inciso II, do art. 28 da Lei nº 8.666/93.

6. PERÍODO DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação abrange o período de 12(doze) meses, ou até o uso total do saldo consignado na
presente contratação.
7. DO PAGAMENTO
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O pagamento será efetuado mensalmente, em conta corrente, mediante ordem bancária, no prazo de até 30
(trinta) dias, após o atesto do setor competente na Nota Fiscal ou recibo apresentado.
8. VIGÊNCIA DA ATADE REGISTRO DE PREÇO
A vigência da Ata de Registro de Preços originária do presente instrumento será de 12 (doze) meses, a contar
da assinatura da sua publicação.
9. PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prazo de início dos serviços será aqueles estabelecidos no Contrato de Prestação de Serviços, ou aqueles que
constarem na Ordem de Serviços;

Currais Novos/RN, 13 de março de 2014.

Edilson Gomes de Alcântara
Pregoeiro

Matéria publicada no dia 27/03/2014 no Diário Oficial do Município de Currais Novos.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita acessando o site:
http://www.prefeituradecurraisnovos.com.br/dom
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 09/2014
E-MAIL: licitar.pmcn@gmail.com

19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
PÇ: DESEMBARGADOR TOMAZ SALUSTINO, 90, Centro, Currais Novos/RN CEP: 59380-000
CNPJ: 08.109.126/0001-00
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO

ANEXO II
(MODELO)
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇO n° 09/2014
PROCESSO N° 860/2014

DECLARAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(a ser entregue em separado dos envelopes, no ato da sessão de julgamento)

A empresa................................, inscrita no CNPJ/CGC/MF sob o n°..................., com sede em.........................,
na
Rua/Av.
.................,
n°......,
tendo
como
representante
legal
o(a)
Sr(a)_________________________________(citar
o
cargo),
CREDENCIA
o
(a)
Sr
(a)_______________________________ portador da carteira de identidade nº ___________________ para
representá-la perante o Município de Currais Novos, RN, na licitação modalidade Pregão, nº 09/2014,
outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances verbais, manifestação quanto à intenção de
recorrer das decisões do pregoeiro, desistência e renúncia ao direito de interpor recursos, e ainda assinar atas,
contratos de fornecimento de materiais, firmar compromissos, enfim,todos aqueles atos que se fizerem
necessários para o bom e fiel cumprimento do presente instrumento.
Data

Assinatura com firma reconhecida e nome legível

Carimbo da empresa
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ANEXO III
(MODELO)
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇO n° 09/2014
PROCESSO N° 860/2014

DECLARAÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL
(a ser entregue em separado dos envelopes, no ato da sessão do julgamento)

A
empresa..........................................................inscrita
no
CNPJ/CGC/MF
sob
o
nº
..........................................................,
com
sede
em
.....................
na
Rua/Av............................................nº.............., na qualidade de participante da licitação modalidade Pregão nº
09/2014, instaurado pelo Município de Currais Novos, RN, DECLARA que preenche plenamente os
requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato convocatório.
Por ser verdade, firma a presente declaração.

Data

_________________________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa e nome legível
Carimbo da empresa
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ANEXO IV

A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇO n° 09/2014
PROCESSO N° 860/2014
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(a ser entregue em separado dos envelopes, junto com o credenciamento)

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante
devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante denominado
[Licitante]), para fins do disposto na Instrução Normativa Nº. 02, de 16 De Setembro de 2009, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 09/2014 do Município de CURRAIS
NOVOS/RN, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 09/2014 do Município de CURRAIS
NOVOS/RN, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 09/2014 do Município de CURRAIS NOVOS/RN, quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 09/2014 do Município
de CURRAIS NOVOS/RN, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
com ou recebido de qualquer integrante do Município de CURRAIS NOVOS/RN, antes da abertura oficial
das propostas; e
(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

Local e data
________________________________________________________________________
(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM
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IDENTIFICAÇÃO COMPLETA)

ANEXO V
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇO n° 09/2014
PROCESSO N° 860/2014

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE - LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006
(a ser entregue em separado dos envelopes, junto com o credenciamento).

A empresa................................, inscrita no CNPJ n°...................,estabelecida na ..........através de seu
contador........................................... com CRC nº ............DECLARA, para os devidos fins do disposto na Lei
Complementar 123/2006, sob sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, enquadra-se como:
( ) MICROEMPRESA , conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
( ) COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 à 45 da Lei complementar 123, de
14/12/2006 e artigo 34 da Lei 11.488 de 15 de junho de 2007;
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo 3º, da Lei
Complementar nº 123 de 14/12/2006.

________________________________________________________
PROPRIETÁRIO
Assinatura e nome legível
(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)

________________________________________________________
CONTADOR
Assinatura/CARIMBO e nome legível
(FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)
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ANEXO VI
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EQUIPE DE PREGÃO
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) REGISTRO DE PREÇO n° 09/2014
PROCESSO N° 860/2014

MODELO DE DECLARAÇÕES
(A serem colocadas no envelope da Documentação)

Ilmo.Sr.
Pregoeiro do Município de Currais Novos/RN

A EMPRESA.......................................................................................(CNPJ)................................................
(ENDEREÇO):.....................................................................................................................................................

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a
administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;
DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua
habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;
DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988;
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital;

Local e Data
_______________________________________
Assinatura do representante legal da empresa e nome legível
Carimbo da empresa:
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ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº........./.........
PREGÃO Nº 09/2014
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos ....... dias do mês de .............. de 2014, na Sede da Prefeitura Municipal de Currais Novos/RN, Gabinete
do Prefeito, situado a Pç Des. Tomaz Salustino, 90 – Centro – Currais Novos/RN, CNPJ sob n.º
08.109.126/0001-00, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal JOSÉ VILTON CUNHA, nos termos do art. 15 da Lei
Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal 8.883, de 09 de
junho de 1994 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2014, por deliberação do Sr. Pregoeiro, publicado em
..........................., e homologado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal em ......................... do
Processo Licitatório nº 09/2014, RESOLVE registrar os preços para a prestação dos serviços constantes nos
anexos do referido processo e que passam a fazer parte integrante e inseparável desta ata, independentemente
de transcrição a serem utilizados no Município, cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar,
observadas as condições enunciadas nas Cláusulas que se seguem.
1. DO OBJETO E DOTAÇÃO:
1.1 Constitui objeto do presente Edital o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e especificações dos Anexos, partes integrantes do presente
Edital, nos termos e condições enunciadas no Processo Nº 09/2014.
1.2. As despesas com a aquisição objeto do presente edital correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária vigente e outras a serem definidas no exercício:
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:
08.031 – SEMSA
(F.M.S)

ATIVIDADE:
1075 – AÇÕES DE PROMOÇÃO A
SAÚDE

ELEMENTO
DE DESPESA:
33.90.39
–
OUTROS
SERVIÇSO DE
TERCEIROS –
PJ

FONTE:
105 – RECURSOS
DO SUS

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A presente ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação.
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2.1. Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a adquirir os serviços
referidos nesta ata, sendo que, desse fato, não cabe recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas
registradas.
2.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe
foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às
suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para a prestação dos serviços do respectivo objeto
pelas Secretarias Municipais e outros órgãos da Administração direta ou indireta.
4. DO PREÇO
Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são irreajustáveis,
podendo, porém, ser aplicado o reequilíbrio econômico e financeiro, desde que comprovada tal situação
através de documentos e planilhas, conforme previsão adiante.
4.1. Para a prestação de serviços decorrentes desta Ata, serão observadas as disposições do DECRETO Nº
7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital de nº
09/2014 que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição.
4.2. Para cada prestação de serviços, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada e
reduzida em ata da sessão realizada no dia ...... de ......................... de ................,cujos preços se acham
transcritos no item 01 (um) do presente instrumento.
5. DO PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS
I – Prazo de início dos serviços, serão aqueles estabelecidos no Contrato de Prestação de Serviços, ou aqueles
que constarem na Ordem de Serviços;
6. DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados, mediante a apresentação da respectiva nota
fiscal/fatura, devidamente vistada pela chefia do órgão requisitante.
7. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados perante a Secretaria
Municipal de Administração do Município.
7.1. As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todas as ordens de serviços
efetuados durante a vigência desta Ata.
7.2. Se a qualidade e a quantidade dos serviços prestados não corresponderem às especificações exigidas no
edital do Pregão que precedeu a presente Ata, o fato será comunicado à CONTRATADA para correções, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.
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7.3. A prestação dos serviços deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser
feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo nela constar: a data, o valor, a quantidade
pretendida, o carimbo e a assinatura do responsável.
8. DAS PENALIDADES
A licitante que entregar ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar na execução do contrato ou fraudá-la, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital, no contrato e em qualquer dispositivo legal.
8.1. Pela infração das cláusulas contratuais, a CONTRATANTE, poderá garantida a prévia defesa.
8.2. A Administração poderá, ainda, aplicar à licitante vencedora quaisquer outras penalidades previstas em
lei ou neste Edital e em seus Anexos.
8.3. A recusa do adjudicatário em retirar a Ordem de Serviços dentro do prazo fixado pela Administração,
sujeita à penalidade de multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor de sua proposta, sem prejuízo das
demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no artigo 81 da Lei n.º 8666/93;
8.4. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo contratado caracterizará a inadimplência,
sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal;
c) Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.5. A penalidade de advertência prevista será aplicada pela administração do órgão recebedor do produto, de
ofício ou mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.
8.6. A multa prevista será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses:
a) O atraso para início da prestação dos serviços, sujeitará o contratado à multa de mora de 0,5% (meio por
cento) do valor do contrato, por dia de atraso, no limite de 10% (dez por cento);
b) A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de 20% do valor total do contrato;
c) A inexecução parcial do contrato sujeitará o contratado à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela inexecutada;
d) O atraso reiterado para inicio da prestação dos serviços, sujeitará o contratado à multa de mora de 1% (um
por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, no limite de 10% (dez por cento);
e) A prestação dos serviços em níveis de qualidade ou quantidade inferior ao devido sujeitará o contratado à
multa de 0,5% do valor total do contrato, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido;
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f) A prestação dos serviços pela Contratada, diverso da proposta, sem a prévia e expressa autorização da
Administração, acarretará ao contratado multa de 5% (cinco por cento) do valor total do da parcela a ser
medida;
8.7. A aplicação, das penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade é de competência, da
Secretária Municipal de Administração, facultada a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista;
8.8. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico,
sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório, e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes;
8.9. As multas são independentes e não eximem a Contratada da pena de execução dos serviços contratados;
8.10. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal se não houver recurso
ou se o mesmo estiver definitivamente denegado;
8.11 - As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante da
Administração, nos moldes do art. 67, § 1.º da Lei 8.666/93.
9. DO REAJUSTE DE PREÇOS
Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula 2 da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do
art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995, ao art. 3º, § 1º, Lei 10.192 de 14.02.200, e demais legislações
pertinentes, é vedado qualquer reajuste de preço até final do contrato, contado a partir da data-limite para
apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão nº 09/2014, o qual integra a presente
Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do
Registro de preços.
9.1. Dentro do prazo de validade do registro, os preços poderão ser revistos, a critério da Administração, ou
por solicitação expressa da Contratada/Detentora do Registro de Preços, devidamente acompanhada dos
documentos comprobatórios da alteração de preços pleiteada;
9.2. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará para verificação dos
preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de
reconhecido porte mercantil, que prestam os mesmos serviços ou similar, utilizando-se, também, de índices
setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com a justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos,
para decisão da Administração no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9.3. Durante o trâmite do processo de revisão de preços é vedado a CONTRATADA interromper a prestação
dos serviços, estando nesse caso sujeito às penalidades previstas na Cláusula 8 e demais previstas no Edital e
seus Anexos.
9.4. Aplicam-se ao presente contrato os critérios de revisão de preços constantes do Decreto instituidor do
Registro de Preços.
10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
10.1. Pela Administração, quando:
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a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) a detentora não retirar qualquer Ordem de Serviços, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar
sua justificativa;
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da
Administração;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se
assim for decidido pela Administração;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
OBSERVAÇÕES:
I - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item 11.1, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de
administração da presente Ata de Registro de Preços.
II - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço
registrado a partir da publicação.
10.2. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93,
alterada pela Lei Federal 8.883/94.
OBSERVAÇÃO:
I - A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
8, caso não aceitas as razões do pedido.
11. DA AUTORIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A prestação dos Serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, caso a caso, pelas
Secretarias requisitantes.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital de Pregão nº 09/2014 e as propostas das
empresas classificadas no certame supra-numerado.
12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei
Federal 8.666/93, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
12.3. Fica eleito o foro desta Comarca de Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir
quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

PREGOEIRO
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

Testemunhas

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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