
1 
ANO VII – Nº 1554 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

Diário Oficial 

Nº 1554 - ANO VII QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017 Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

DECRETO Nº 017/2017.  
Decreta ponto facultativo, o dia 08 de setembro de 2017, nos 
Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta, 
Autárquica e Fundacional do Município de Extremoz/RN.  

 
O Prefeito Constitucional de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 10, da Lei Orgânica do Município de Extremoz,  
 DECRETA:  
 Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta, 
Autárquica e Fundacional de Extremoz, no dia 08 de setembro de 2017, Sexta - Feira, excetuando-se 
aquelas atividades que sejam consideradas essenciais.  
 Art. 2º- Que seja enviado cópia do presente decreto aos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério 
Público, assim como dado conhecimento a toda população com a sua publicação no diário oficial do 
município.  
 Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.  

Prefeitura de Extremoz, em 06 de setembro de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

PORTARIA Nº 392/2017 – GP 
Dispõe sobre a substituição e nomeação de um membro da 
Comissão Permanente de Avaliação de Bens e Imóveis – CPABI da 
Prefeitura de Extremoz, mantendo-se as demais disposições e 
nomeados pela Portaria Nº 214/2017 de 30 de maio de 2017. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009 e; 
CONSIDERANDO a constituição da Comissão Permanente de Avaliação de Bens e Imóveis – CPABI da 
Prefeitura de Extremoz mediante o Decreto Nº 013/2017 de 26 de maio de 2017 e a nomeação dos membros 
da CPA mediante a Portaria Nº 2014/2017 de 30 de maio de 2017;  
CONSIDERANDO a saída do Representante da Secretaria Municipal de Tributação, Fabrício Paulino 
Quintiliano, Matrícula N° 198-1, Fiscal de Tributos; 

 RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear, a título de substituição do Representante da Secretaria Municipal de Tributação, 

Fabrício Paulino Quintiliano, como novo membro, ROCHELLE BARROS CÂMARA, Matrícula Nº 145-1, 
Fiscal de Tributos da Secretaria Municipal de Tributação. 

Art. 2º - Ficam mantidas todas as demais disposições e membros da Comissão Permanente de 
Avaliação de Bens e Imóveis – CPABI da Prefeitura de Extremoz, constantes da vigente Portaria nº 214 de 
30 de maio de 2017. 
 Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
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Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de setembro de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

PORTARIA Nº 015/2017 
 
 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
INFORMAÇÕES DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, com fundamento no Art. 11 da Lei Orgânica e Lei Municipal nº 577/2009.  

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder 04 (quatro) diárias ao Senhor JOÃO PAULO VICENTE DA SILVA, CPF. 

049.900.104-42, Professor da rede municipal de Extremoz, conforme Decreto Nº 170/2013, de 05 de março 
de 2013. 
 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
 

Extremoz/RN, 05 de setembro de 2017. 
 

FRANCISTONY JOAQUIM VALENTIM DA SILVA 
Secretário de Planejamento, Administração, Finanças e Informações 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 
 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Extremoz/RN, por meio de seu Presidente, torna 
público o resultado do julgamento da fase de habilitação da Tomada de Preços nº 003/2017, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução da 
complementação da construção e 04 (quatro) praças, sendo nos distritos de Boca da Ilha, Capim, 
Araçá e Grutas todas na zona rural do município de Extremoz/RN, após análise da comissão e o corpo 
técnico obteve o seguinte resultado: ficam INABILITADAS as empresas GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ: 14.055.950/0001-28, por não ter atendido os itens “7.1.3.1.1 – 7.1.3.1.2  - 7.1.3.2” SELETA 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.623.999/0001-74, por não ter atendido os itens “7.1.3.1.1 – 7.1.3.1.2 - 
7.1.3.2”.  Ficando Habilitada para a próxima fase as licitantes VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 
INDUSTRIAIS LTDA, Inscrita no CNPJ: 09.080.623/0001-96, e a licitante ACROPOLE CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME, Inscrita no CNPJ: 03.378.633/0001-26,  momento em que fica aberto o prazo recursal para 
quaisquer manifestações. 
 
Extremoz/RN, 05 de Setembro de 2017. 
 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Presidente da CPL/Extremoz/RN 
 
Adriana Sales de Borba                                            
Membro                                                                      
 
Amires Daniella Sales de Oliveira 
Membro 
 
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA 
 
Contratante: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71. 
Contratado: ASSOPROVE ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ – CNPJ: 
08.080.648/0001-27. 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o município de Extremoz/RN. 
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Valor Global: R$ 75.772,50 (Setenta e cinco mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), para 
os itens 01, 10, 11. 
Oriundo: Chamada Pública N.º 001/2017. 
Base Legal: Lei n°. 11.947, de 16/06/2009, 8666/93. 
Vigência do Contrato: 31.12.2017   
Pela Contratante: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 | JOAZ OLIVEIRA MENDES 
DA SILVA – CPF: 061.242.554-13 – PREFEITO MUNICIPAL 
Pelo Contratado: ASSOPROVE ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DO EXTREMOZ CNPJ: 
08.080.648/0001-27, MARCOS ANTONIO B. TEIXEIRA, CPF: 082.792.164-05 – Presidente. 
EXTRATO DE CONTRATO CHAMADA PÚBLICA 
 
 
Contratante: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71. 
Contratado: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEFICIENTE MARIA AMÉLIA GOMES – APBMAG – 
CNPJ: 12.926.297/0001-08. 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o município de Extremoz/RN. 
Valor Global: R$ 54.536,40 (Cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta e seis quarenta centavos), para os 
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12. 
Oriundo: Chamada Pública N.º 001/2017. 
Base Legal: Lei n°. 11.947/2009, 8666/93. 
Vigência do Contrato: 31.12.2017   
Pela Contratante: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 | JOAZ OLIVEIRA MENDES 
DA SILVA – CPF: 061.242.554-13 – PREFEITO MUNICIPAL 
Pelo Contratado: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL E BENEFICIENTE MARIA AMÉLIA GOMES – APBMAG – 
CNPJ: 12.926.297/0001-08, TYCIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA, CPF: 066.063.447-70 PRESIDENTE. 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP DE N.º 050/2017 – PP-SRP 
CONTINUIDADE 

 
O Município de EXTREMOZ/RN, torna público que fica marcado a Continuidade da sessão para o dia 22 de 
Setembro de 2017 as 10:00 Hrs, onde fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP 
N.º 050/2017-PP-SRP, visando os Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de 
medicamentos de origens básicos, da atenção básica, injetáveis e controlados, para suprir a 
demanda da rede de saúde do município de Extremoz/RN. O novo edital e seus anexos estão a 
disposição na sede da prefeitura sitio a Rua São Pedro, S/N – Loteamento São Miguel Arcanjo, 
Extremoz/RN, CEP 59.575-000. A sessão realizar-se-á na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN - 04 de Setembro de 2017 - Cícero Antônio Bezerra Junior - Pregoeiro 
Municipal. 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP DE N.º 051/2017 – PP-SRP 
CONTINUIDADE 

 
O Município de EXTREMOZ/RN, torna público que fica marcado da sessão para o dia 22 de Setembro de 
2017 as 15:00 Hrs, onde fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 051/2017-
PP-SRP, visando o registro de preços para aquisição futura parcelada de material médico hospitalar, 
destinada a atender a demanda da rede municipal de saúde de Extremoz/RN. O novo edital e seus 
anexos estão a disposição na sede da prefeitura sitio a Rua São Pedro, S/N – Loteamento São Miguel 
Arcanjo, Extremoz/RN, CEP 59.575-000. A sessão realizar-se-á na sala da Comissão de Licitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN - 04 de Setembro de 2017 - Cícero Antônio Bezerra Junior 
- Pregoeiro Municipal. 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2017 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2017 
 

Aos 04 (quatro) dias de Setembro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito 
Constitucional o Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente politico, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, 
Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 049/2017, cujo objetivo fora 
a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRO I, CENTRO II, CENTRO 
III E ESF PITANGUI I DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS 
UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRO I, CENTRO II, CENTRO III E ESF PITANGUI I DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram 
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade 
de ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
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e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  

f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  

g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
assinatura da presente ARP;  

i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

EMPRESA: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 
CNPJ: 18.588.224-0001-21 
ENDEREÇO: R. Tuiuti, 772 – Petrópolis – Natal/RN 
EMAIL: nacionalstore@gmail.com - FONE: 3025-9397 
 

 
DESCRIÇÃO QUANT UND 

V. 
UNITÁRIO 

02 
0004401 - ARMÁRIO VITRINE Material de confecção: aço/ferro 
pintado Laterais de Vidro 02 portas. MARCA - MSF 

1 UND 470,00 

03 
0004402 - CARRO DE CURATIVOS Fabricado em aço inoxidável 
Acessórios: balde e bacia. MARCA - HOSPMÓVEIS 

1 UND 930,00 

04 
0004403 - SUPORTE DE SORO Fabricado em Aço inoxidável 
Tipo: pedestal altura regulável. MARCA - HOSPMÓVEIS 

4 UND 256,00 

05 
0004404 - GELADEIRA/REFRIGERADOR Capacidade: 250 a 299 
litros. MARCA - CONSUL 

2 UND 1.050,00 

08 
0004347 - ARMÁRIO EM AÇO Dimensões: altura de 180 a 210cm 
X Largura de 70 a 110cm 04 prateleiras Capacidade por prateleira: 
50 kgs. MARCA - MSF 

9 UND 500,00 

09 
0004376 - MESA DE EXAMES Acessórios: suporte para papel 
Posição do Leito: móvel Material de Confecção: aço inoxidável. 
MARCA - HOSPMÓVEIS 

3 UND 1.145,00 

11 
0004409 - VENTILADOR DE TETO/PAREDE Composição: 03 pás 
Tipo: teto. MARCA - ARNO 

4 UND 140,00 

12 
0004410 - MESA DE ESCRITÓRIO Confecção: madeira / MDF / 
MDP / similar Composição: simples Divisões: 02 MARCA - MSF 

7 UND 240,00 

13 
0004392 - BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO Tipo: 
pressão coluna simples. MARCA - ELECTROLUX 

4 UND 650,00 

14 
0004411 - LONGARINA Assento/encosto: polipropileno Número 
de assentos: 03 lugares. MARCA - MSF 

13 UND 369,00 

15 
0004384 - ARQUIVO EM AÇO Material de Confecção: aço 
Gavetas: de 3 A 4 Deslizamento da gaveta com trilho telescópico. 
MARCA - MSF  

5 UND 499,00 

16 
0004405 - ESTANTE 06 prateleiras Capacidade mínima 100kgs 
Com reforço. MARCA - MSF  

1 UND 159,00 
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17 
0004412 - MESA PARA IMPRESSORA Estrutura: aço/ferro 
pintado Dimensões mínimas: de 50x40x70cm Tampo: 
madeira/MDP/MDF/ similar. MARCA – M.V. PEDROZA 

4 UND 89,00 

19 
0004413 - TELEVISOR Tipo: LED Entrada: HDMI Portas: USB 
Possui: conversor digital Tamanho da Tela: de 42" até 50". 
MARCA - LG 

4 UND 1.798,00 

20 
0004345 - CADEIRA FIXA Material de Confecção: Aço/ferro 
pintado Assento/encosto: polipropileno. MARCA - MSF 

13 UND 79,00 

21 
0004414 - BALDE/LIXEIRA Confeccionado em Aço/Ferro Pintado 
Capacidade: de 11 até 20 litros. MARCA - VIEL 

5 UND 54,00 

24 

0004415 - IMPRESSORA LASER (COMUM) Especificação 
mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; 
impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução 
mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto 
PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade 
de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; 
interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 
10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento garantia de 12 meses. MARCA - BROTHER 

4 UND 1.790,00 

26 
0004361 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO Pés fixo 
Acompanha suporte para soro Capacidade: 130 kgs Braçoes: 
escamoteável. MARCA - CDS 

4 UND 1.150,00 

28 

0004416 - NO-BREAK (PARA COMPUTADOR) Especificação 
mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break 
com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; 
tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com 
comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a 
ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna 
selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando 
consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída 
padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses. MARCA - SMS 

4 UND 780,00 

29 
0004347 - ARMÁRIO EM AÇO Dimensões: altura de 180 a 210cm 
X Largura de 70 a 110cm 04 prateleiras Capacidade por prateleira: 
50 kgs. MARCA - MSF 

2 UND 500,00 

30 
0004417 - AUTOCLAVE HORIZONTAAL DE MESA (ATÉ 75 
LITROS) Câmera de esterilização: aço inoxidável Modo de 
Operação: Digital Capacidade: até 25 litros. MARCA - STERMAX 

2 UND 
      
3.385,00 

31 
0004418 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS 
(diversos) Tipo: cuba/mínimo 200 litros / polipropileno. MARCA – 
MSF. 

5 UND 1.230,00 

32 
0004419 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO Material de Confecção: 
aço inoxidável Apoio do Braço: Aço inoxidável Tipo: pedestral 
altura regulável. MARCA – HOSPMÓVEIS. 

4 UND 169,00 

37 
0004366 - ESCADA COM 02 DEGRAUS Material de confecção: 
em aço inoxidável. MARCA – HOSPMÓVEIS. 

3 UND 199,00 

39 
0004358 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Material de 
Confecção: tecido em algodão Braçadeira/fecho: velcro. MARCA - 
PREMIUM 

2 UND 49,00 

41 
0004424 - ESTADIÔMETRO Confeccionado: alumínio Escala 
mínima: 0 a 210cm. MARCA – MACROSUL. 

4 UND 299,00 

43 
0004399 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Modo de 
operação: digital. MARCA – WELMY. 

4 UND 1.050,00 

46 
0004425 - SELADORA Tipo: manual/pedal Aplicação: grau 
cirúrgico. MARCA – R. BAIÃO. 

1 UND 680,00 

47 

0004426 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS A ENERGIA SOLAR Câmara/Geladeira para 
conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou 
outros materiais termolábeis alimentada por energia proveniente 

1 UND 
    
11.200,00 
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da luz solar. Capacidade interna de no mínimo 30 litros. Gabinete 
externo do tipo horizontal, construído em chapas de aço 
galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de 
corrosão, com revestimento de pintura epóxi. Montado sobre 
chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas. Gabinete interno 
construído aço inoxidável dotados de no mínimo 02 racks para 
acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano 
injetado de alta densidade. Porta do tipo cega com abertura 
horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador 
anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, 
sistema de refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento 
de CFC. Painel de comando montado na parte superior da câmara 
com chave geral, fusíveis de proteção, painel frontal do tipo 
membrana que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as 
temperaturas de momento, máxima e mínima sem a necessidade 
de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. 
Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da 
temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de 
travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema 
que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação 
brusca de energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra 
ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, 
sendo um para leitura digital da temperatura (simulando 
temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro 
ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente 
independente. Possuir indicação visual e simultânea para 
equipamento energizado, desvios de temperatura, carga da 
bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de 
temperatura, temperatura alta e baixa, bateria fraca, falta de 
alimentação elétrica e porta aberta com tecla de inibição para 
silenciar o buzzer programável. Faixa de trabalho de 2ºC e 8ºC. 
Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas 
atingidas. Sistema de segurança com termostato instalado em 
paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo 
automaticamente as funções de comando do compressor de frio 
sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento 
deve ser alimentado por energia elétrica proveniente da luz solar 
através de placas fotovoltaicas. O sistema deve acompanhar kit de 
energia solar composto por painel (is) fotovoltaico (s) com suporte 
de fixação, 01 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente 
e conectores, quadro de comando e bateria de chumbo-ácido 
selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser 
dimensionado de acordo com a especificação técnica da câmara e 
deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de 
funcionamento na ausência de luz solar. MARCA – ELBER. 

 
Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 

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


8 
ANO VII – Nº 1554 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
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Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 
CNPJ: 18.588.224-0001-21 
José Helio Araújo Dantas 
CPF: 597.561.604-20 (procurador) 
Empresa 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA N. º 132/2017 
 
 
Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71. 
Fornecedor: UNIMETAIS COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 40.778.342/0001-51. 
Objeto: Aquisição de Tubos Galvanizados, visando o abastecimento de água potável nas 
embarcações pesqueiras, do município de Extremoz/RN. 
Vigência: 30 (trinta) dias. 

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


10 
ANO VII – Nº 1554 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

Valor Global de R$ 2.028,36 (Dois mil e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II. 
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 – Joaz Oliveira Mendes da 
Silva – Prefeito Municipal. 
Pelo Fornecedor: UNIMETAIS COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 40.778.342/0001-51. 
*Republicado por incorreção 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2017 

 
Aos 04 (Quatro) dias de Setembro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 

EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito 
Constitucional o Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente politico, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, 
Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 050/2017, cujo objetivo fora 
a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRO I, CENTRO II, CENTRO 
III E ESF PITANGUI I DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS 
UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF CENTRO I, CENTRO II, CENTRO III E ESF PITANGUI I DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram 
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade 
de ÓRGÃO GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 

a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  

c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  
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d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 

presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 
inadimplemento do particular.  

 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  

 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da 

convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP;  

j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos 
materiais entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de 
responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

EMPRESA: DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ: 16.826.043/0001-60 
ENDEREÇO: R. Dr. Poty Nobrega, 1945 – Lagoa Nova – Natal/RN 
EMAIL: licitação@dentalmednatal.com.br - FONE: 3206-5408 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND V. UNITÁRIO 

01 0004400 - MESA DE MAYO Material de Confecção: Aço 
inoxidável.MARCA – MODELOS MOVÉIS. 

2 UND 475,00 

06 0004405 - ESTANTE 06 prateleiras Capacidade mínima 
100kgs Com reforço. MARCA – PORMETAL.  

6 UND 160,00 

07 0004406 - BALDE A PEDAL Confeccionado em 
polipropileno Capacidade: 30 à 49 litros.MARCA – 
PRALIMPIA. 

9 UND 79,00 

22 0004362 - CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA Material 
de confecção: aço/ferro pintado Braços fixo; Pés 
removível Possui: elevação de pernas e suporte para 
soro. MARCA – CARONE. 

3 UND 646,00 

27 0004406 - BALDE A PEDAL Confeccionado em 
polipropileno Capacidade: 30 à 49 litros 

1 UND 93,00 

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


12 
ANO VII – Nº 1554 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

33 0004420 - BIOMBO Material de Confecção: aço/ferro 
pintado Com rodízios Tamanho: triplo. MARCA – 
BRALIMPIA. 

3 UND 232,50 

34 0004421 - OTOSCÓPIO SIMPLES Iluminação 
direta/halógena - xenon Composição: 5 a 10 espéculos 
reutilizáveis. MARCA - MD 

4 UND 329,00 

35 0004351 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL Auscultador: aço 
inoxidável Tipo: duplo. MARCA - ACCUMED 

4 UND 15,00 

36 0004422 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 
Modo de operação: digital. MARCA - DALMARQ 

3 UND 627,00 

40 0004423 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 
Iluminação: LED Haste: flexível. MARCA - MUNDI 

4 UND 305,00 

42 0004367 - OXÍMETRO DE PULSO Tipo: portátil sensor 
de SpO2: 01. MARCA – GMI. 

4 UND 1.699,00 

 
 
Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis.  

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


13 
ANO VII – Nº 1554 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela 
Administração.  
 

Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  

 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 
cento) sobre o valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 
Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 
Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente 
justificado e aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de 
Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 

II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista 
fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual.  

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  

 

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


14 
ANO VII – Nº 1554 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2017 

Rua Pedro Vasconcelos, 502. São Miguel Arcanjo, RN 160. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com 

 

 
 

Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
CNPJ: 16.826.043/0001-60 
Elias Simões de Araújo 
CPF: 044.702.654-20 – (Sócio) 
Empresa 
 

 
  

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPALPODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
Presidente: Fábio Vicente da Silva 

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 
2° Secretário: Renato José Barbosa Leite 

3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

PORTARIA Nº 103/2017 
 
 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ, no uso de suas atribuições legais, 
consoante permissibilidade do inciso XIX do artigo 30 e artigo 201, do Regimento Interno, 
 RESOLVE: 
 Art. 01º. Fica estabelecido ponto facultativo para todos os servidores da Câmara Municipal de 
Extremoz no dia 08 de Setembro de 2017 (Sexta - Feira), razão pela qual não haverá expediente ao público. 
 Art. 02º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Extremoz/RN, 06 de Setembro  de 2017. 
 

Vereador FÁBIO VICENTE DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Extremoz/RN 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

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

recolhimento.  

 

A COMISSÃO 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – EXPEDIENTE  
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