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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO  
 

PODER EXECUTIVO  
 

GABINETE CIVIL  
PORTARIA Nº 356/2017 – GP  
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Nomear, POLYANNA RAYLANNE SILVA DA COSTA, CPF Nº 068.487.504-76, para o 

cargo comissionado de Coordenador de Regulação e Avaliação de Controle de Sistemas (Auditoria) – CC2, 
da Secretaria Municipal de Saúde.  

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. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de agosto de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
PORTARIA Nº 357/2017 – GP  
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Nomear, ALDAIRIS SOARES DA CRUZ, CPF Nº 066.326.354-90, para o cargo 

comissionado de Assessor Técnico – CC 4, da Secretaria Municipal de Saúde.  
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. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de agosto de 2017. 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA  

PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 358/2017 – GP  
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Nomear, VANILMA VENÂNCIO DA COSTA FÉLIX, CPF Nº 038.036.474-36, para o cargo 

comissionado de Assessor Técnico – CC 4, da Secretaria Municipal de Saúde.  
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. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de agosto de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
PORTARIA Nº 359/2017 – GP 
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O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009. 

RESOLVE:  
Art. 1º - Nomear, IVANILDA DE LIMA TRINDADE, CPF Nº 044.908.614-35, para o cargo 

comissionado de Assessor Técnico – CC 4, da Secretaria Municipal de Saúde.  
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. 

Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 09 de agosto de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO  

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  

 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 124/2017  
Pelo Município: MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001--71. 
Pelo Fornecedor: GILMAR ADELINO DA SILVA – CPF: 031.787.884-09.  
Objeto: Contração de Prestação de Serviço para construção de divisória de gesso, visando atender a 
adequação do espaço da UAB – Universidade Aberta Brasil do Município de Extremoz/RN. Valor Global R$ 
3.570,00 (Três mil quinhentos e setenta reais)  
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso II.  
Pelo Município: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001-71 – ANTÔNIO WALTER DE 
ARAÚJO – CPF: 877.598.614-00 – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 
Pelo Fornecedor: GILMAR ADELINO DA SILVA – CPF: 031.787.884-09. 

 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP DE N.º 036/2017 – PP – 2º CHAMADA  
O Município de EXTREMOZ/RN, torna público que fica marcado a 2º chamada da sessão para o dia 24 de 
Agosto de 2017 as 10:00 Hrs, onde fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 
036/2017-PP, visando os Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de peças de reposição 
para condicionadores de ar condicionados (diversos modelos), visando atender a demanda de 
manutenção, das diversas secretarias do município de Extremoz/RN. O 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 – 09 de Agosto de 2017 - Cícero Antônio Bezerra Junior - Pregoeiro 
Municipal. 

 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL DE N.º 038/2017 – PP – 2º CHAMADA  
O Município de EXTREMOZ/RN, torna público que fica marcado a 2º CHAMADA da sessão para o dia 24 de 
Agosto de 2017 as 14:00 Hrs, onde fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 
038/2017-PP, visando os A Contratação de empresa especializada na elaboração de 01 (um) veículo 
tipo reboque, destinado ao manuseio de embarcações, nas praias do município de Extremoz/RN. O 
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 - 08 de Agosto de 2017 - Cícero Antônio Bezerra Junior - 
Pregoeiro Municipal. 

 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2017  

Aos 07 (sete) dias de Agosto do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 
CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 037/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE  
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AGUA MINERAL E GÁS GLP, VISANDO 
ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual 
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constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da 
Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E  
PARCELADA DE AGUA MINERAL E GÁS GLP, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e 
Prestador(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado. 

 

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e 
Informações, 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 Prestador, 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 
necessário ao fornecimento 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. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 

 

O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Òrgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona;  
c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito. 
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d) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) Adesões para órgão 
publico que assim solicitar.  

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 

 

Art. 6º. O PRESTADOR DE SERVIÇO 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento. 

 

Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. O preço, a quantidade, o Prestador e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo: 

 
EMPRESA: AM DOS SANTOS ME – CNPJ: 23.212.488/0001-16  
Representado: FRANCISCO FRANCIELIO DA CUNHA E SILVA, CPF: 046.357.384-69 (procurador). 
ENDEREÇO: Rua Monte das Oliveira, 15, Nossa Senhora da Apresentação – Natal/RN – CEP 59.115-685. 
FONE: (84) 98802-5399 – email: isacomercioeservicos@gmail.com. 

 

Nº PRODUTOS QTD UND 
PREÇO 

UNITÁRIO     

01 AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LT 4000 UND 5,00 

02 AGUA MINERAL EM COPO 200ML CAIXA COM 48 UND 200 CX 31,00 

03 
AGUA MINERAL SEM GÁS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 

300 PCT 11,20 500ML PACOTE COM 12 UND 

 
Art. 9º. 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; 
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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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 

 

Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado. 

 

Art. 13. 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. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem: 

 

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

 

Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”. 
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Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa. 

 

Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

Art. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, 
Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 

 

Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es). 

 

_______________________________________  
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71  
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador  
_____________________________________  
EMPRESA: AM DOS SANTOS ME – CNPJ: 23.212.488/0001-16 
FRANCISCO FRANCIELIO DA CUNHA E SILVA, CPF: 046.357.384-69 (procurador) 
Empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2017 

 

Aos 07 (sete) dias de Agosto do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 
CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 040/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE  
PREÇOS PARA OS SERVIÇOS FUTUROS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, VISANDO 
ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da 
permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as 
cláusulas e condições seguintes: 

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS FUTUROS DE FORNECIMENTO DE  
ACESSO A INTERNET, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS E PRÉDIOS 
PÚBLICOS 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 Planejamento, Administração, Finanças e 
Informações, 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 Prestador, 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 
necessário ao fornecimento pretendido;  

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 Serviços;  
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. 
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Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 

 

O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona;  
c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
d) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) Adesões para órgão 

publico que assim solicitar.  
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 

 

Art. 6º. O PRESTADOR DE SERVIÇO 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento. 

 

Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 8°. O preço, a quantidade, o Prestador e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo: 

 

EMPRESA: NET JAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA – CNPJ: 10.250.433/0001-59  
REPRESENTANTE: BRUNO COLT LEITE, CPF: 053.462.714-57 (Sócio). 
ENDEREÇO: Av. Itapetinga, 372 – Potengi – Natal/RN – CEP: 59.124-400  
TELEFONE: (84) 3663-1839. 

 

    
Tipo de 

          Vlr 
 

Item 
    

Velocidade de 
  

Local de 
  

Endereço 
 

Unitário    
Conexão 

       

      
tráfego 

  
Implantação 

    
Mensal              
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   (largura de       

   banda)       

          

      Complexo da Sede    

1 Fibra ótica 
 

20 Mbps 
  da Prefeitura  Rua Capitão José da 

1.890,00    
Municipal de 

 
Penha, S/N, Centro.         

      Extremoz    

      
Anexo da Prefeitura 

 Rua Pedro  
       

Vasconcelos, nº 15, 
 

2 Fibra ótica 
 

20 Mbps 
  

Municipal de 
 

1.890,00     
Loteamento São       Extremoz   

       
Miguel Arcanjo. 

 

         

      Sec. de Meio    

3 Fibra ótica 
 

10 Mbps 
  Ambiente e  Rua Capitão José da 

1.200,00    
Urbanismo | 

 
Penha, S/N, Centro.         

      Procuradoria    

      Secretaria de  
Rua Joaquim de Góis, 

 

4 Fibra ótica 
 

10 Mbps 
  

Assistência Social | 
 

135,00     
SN, Centro       

Habitação | CRAS 
  

         

5 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  

CREAS 
 Rua Nilo, SN, Central 

135,00 
Satélite 

    
Parque I         

6 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  Secretaria de  Rua Monte Gerezim, 

135,00 
Satélite 

   
Saúde 

 
s/n, Central Parque I        

7 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  Sec. Educação |  Av dos coqueiros, Nº 

135,00 
Satélite 

   
Sec. Esporte 

 
33, Centro.        

 
Rádio/Cabo/ 

    Prédio da  Rua Guadalajara, sn,  

8 
 

5 Mbps 
  

Fundação Aldeia 
 

Centro 135,00 
Satélite 

    

     
do Guajiru 

   

         

        Rua Comandante  

9 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  

Conselho Tutelar 
 Valentim Pereira Neto, 

135,00 
Satélite 

    
202, Conj. Estrela do         

        Mar.  

 
Rádio/Cabo/ 

    
Clube Estrela do 

 Rua Alm. Ernesto de  

10 
 

5 Mbps 
   

Melo Júnior, S/N, 135,00 
Satélite 

   
Mar 

 

      
Centro. 

 

         

11 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  Centro Infantil De  Rua principal, s/n, 

165,00 
Satélite 

   
Estivas 

 
Estivas.        

 
Rádio/Cabo/ 

    
Centro Infantil 

 R. Almte Ernesto de  

12 
 

5 Mbps 
   

Melo, Conjunto Estrela 135,00 
Satélite 

   
Estrela Do Mar 

 

      
do Mar, Centro. 

 

         

13 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  Creche Municipal  Loteamento Manain, 

135,00 
Satélite 

   
Do Manaim 

 
s/n, Centro.        

 
Rádio/Cabo/ 

    
Creche Municipal 

 Rua José Rodrigues  

14 
 

5 Mbps 
   

Pereira 07 – 195,00 
Satélite 

   
De Campinas 

 

      
Campinas. 

 

         

15 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  Creche Municipal  Rua Principal s/n 

195,00 
Satélite    Murici  Muricí.        

16 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  Creche Municipal  Rua do Umbuzeiro s/n, 

195,00 
Satélite 

   
Nova Extremoz 

 
Alto Extremoz.        

17 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  Creche Municipal  Rua Principal s/n, Vila 

195,00 
Satélite 

   
Vila De Fátima 

 
de Fátima.        

18 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  

E. M. Abel Soares 
 Povoado das Grutas 

195,00 
Satélite 

    
s/n – Grutas.         

19 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  E. M. Antônio  Rua Principal, s/n, 

195,00 
Satélite 

   
Fabrício Caridade 

 
Santa Maria.        

 
Rádio/Cabo/ 

      Rua Zeferina Lopez,  

20 
 5 Mbps   E. M. Cícero Inácio  s/n, Pitangui – 195,00 

Satélite     

       
Extremoz/RN 

 

         

21 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  E. M. Cel. José  Loteamento Áura de 

135,00 
Satélite 

   
Franco Ribeiro 

 
Gois, s/n, Centro.        

22 
Rádio/Cabo/  

5 Mbps 
  

E. M. Dona Silvana 
 Rua Novo Horizonte, 

135,00 
Satélite 

    
12, Iraque, Centro.         
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23 Rádio/Cabo/ 
5 Mbps 

E. M. Expedito Trav. Cícero Inácio - 
195,00 

Satélite José Da Costa s/n – Pitanguí.    

24 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. Francisco Rua Principal s/n, 

195,00 
Satélite Dantas Estivas.    

25 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps E. M. Isaias Lopes 
Rua Projetada s/n, 

195,00 
Satélite Barra do Rio.     

26 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. Jorge Rua do Alto, 29, 

195,00 
Satélite Câmara Contendas.    

 

Rádio/Cabo/ 
 

Escola Municipal 
Rua Cmte. Valentim  

27 5 Mbps Pereira Neto, 310, 135,00 
Satélite Luiz Alves   

Conj. Estrêla do Mar. 
 

     

28 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. Maria Isabel Rua Principal s/n, 

195,00 
Satélite Dantas Capim.    

29 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. N.S. De Rua Principal s/n, Vila 

195,00 
Satélite Fátima de Fátima.    

30 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. Padre Povoado do Comum, 

195,00 
Satélite Augustinho s/n , Comum.    

31 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. Pedro Estrada de Genipabú 

195,00 
Satélite Fernandes s/n, Campinas.    

32 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. Vera Lúcia Rua do Cajueiro, s/n, 

195,00 
Satélite Gonçalves Alto Extremoz.    

 

Rádio/Cabo/ 
 E. M. Raimunda 

Trav. Cícero Inácio, 
 

33 5 Mbps Joana Do 195,00 
Satélite s/n – Pitanguí.   Nascimento  

     

34 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. Sérgio Rua José Teixeira s/n, 

195,00 
Satélite Oliveira Aguiar Genipabú.    

35 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. Jardim Rosa Rua Principal, s/n, 

195,00 
Satélite Amélia Araçá.    

36 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
E. M. Ricardo Av. Litorânea, Praia de 

195,00 
Satélite Afonso De Lima Santa Rita.    

   Hospital   

37 
Rádio/Cabo/ 

10 Mbps 
Maternidade Rua Presidente Café 

1.100,00 
Satélite Presidente Café Filho, SN, Centro.    

   Filho   

38 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
Vigilância em Travessa Joaquim de 

135,00 
Satélite Saúde Góis, SN, Centro.    

39 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps Prédio do CAPS 
Rua Alcides Dantas, 

135,00 
Satélite 225, Centro.     

40 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
Conselho Municipal Rua Joaquim de Góis, 

135,00 
Satélite de Saúde 3B, Centro.    

41 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps 
UBS de Redinha Av. Litorânea, 53, 

195,00 
Satélite Nova Redinha Nova.    

 

Rádio/Cabo/ 
  Rua Vereador Ricardo  

42 5 Mbps UBS de Genipabú Afonso de Lima, SN, 195,00 
Satélite    

Genipabú. 
 

     

43 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps UBS de Pitangui 
Travessa Cícero 

195,00 
Satélite Inácio, SN, Pitangui.     

44 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps UBS Vila de Fátima 
Rua Principal, SN, Via 

195,00 
Satélite de Fátima.     

45 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps UBS de Estivas 
Rua Principal, SN, 

195,00 
Satélite Estivas.     

46 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps Prédio Centro I 
Rua Parque das 

135,00 
Satélite Flores, SN, Centro.     

 

Rádio/Cabo/ 
  Rua Comandante  

47 5 Mbps Prédio Centro II Silveira Lobo, 384, 135,00 
Satélite    

Conj. Estrela do Mar 
 

     

48 
Rádio/Cabo/ 

5 Mbps Prédio Centro III 
Rua Presidente Café 

135,00 
Satélite Filho, SN, Centro.     
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Art. 9º. 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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 

 

Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado. 

 

Art. 13. 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. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem: 

 

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

 

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

 

Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 

Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa. 

 

Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

Art. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, 
Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 

 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es). 

 

 

_______________________________________  
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN  
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
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Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 

 

____________________________________________  
NET JAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA 
CNPJ: 10.250.433/0001-59 
BRUNO COLT LEITE  
CPF: 053.462.714-57 (Sócio). 
Empresa 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2017 

 

Aos 07 dias de Agosto do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ 
nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o Senhor 
Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 041/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE  
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CADEIRAS E CONJUNTO INFANTIS, VISANDO O 
DEVIDO EQUIPAMENTO DO CREAS DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em 
documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, 
regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CADEIRAS E  
CONJUNTO INFANTIS, VISANDO O DEVIDO EQUIPAMENTO DO CREAS DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e Prestador(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado. 

 

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Finanças e 
Informações, 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 Prestador, 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; 
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b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessário ao fornecimento 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/Serviços;  
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. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 

 

O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Òrgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona;  
c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

necessária para tal feito.  
d) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) Adesões para órgão 

publico que assim solicitar.  
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 

 

Art. 6º. O PRESTADOR DE SERVIÇO 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 Prestadores 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. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento. 

 

Parágrafo Único. Caso o Prestador 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. 
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Art. 8°. O preço, a quantidade, o Prestador e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo: 

 

EMPRESA: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 11.676.271/0001-88 
Representante:  ANDRÉ  LUIZ  DE  SOUZA  OLIVEIRA,  CPF:  070.686.397-63  (Procurador).  ENDEREÇO:  
localizada na Estrada do Palmital, N.º 5.000, Saquarema/RJ. 
FONE: (22) 2255-2548 – Email:  contábil@delaprodutos.com.br 

 

Nº 
 

PRODUTOS 
 

QTD UND 
PREÇO 

  
UNITÁRIO        

 CADEIRA EM FORMATO DE CONCHA COM CURVATURA    

 ANATÔNICA, SUPERFICIE BRILHOSA, ACABAMENTO    

 COM BORDAS LATERAIS E FRISOS DE REFORÇO NA    

 PARTETRASEIRA,INJETADAEMRESINA    

 TERMOPLÁSTICA   DE   ALTO   IMPACTO,   FIXADA   À    

 ESTRUTURA ATRAVÉS DE QUATRO PARAFUSOS AUTO-    

 ATARRACHANTES.  ESTRUTURA  FORMADA  POR  DOIS    

 TUBOS   QUADRADOS   20MMX20MM   FAZENDO   A    

 INTERLIGAÇÃODA    CONCHA    AOS    PÉS,PÉS    

 CONFICCIONADOS  EM  TUBO  DE  AÇO  QUADRADO    

01 
20MMX20MM, PONTEIRAS INJETADA EM   RESINA 

40 UND 164,00 TERMOPLÁSTICA COM A FUNÇÃO DE EVITAR ATRITO 
 DOS  PÉS  COM  O  PISO,  DUAS  COLUNAS  EM  TUBO    

 QUADRADO  20MMX20MM  DANDO  SUSTENTAÇÃO  A    

 PARTE POSTERIOR DA CADEIRA. TODA A ESTRUTURA    

 METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL    

 TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS    

 PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E    

 SOLDADO  ATRAVÉS  DO  SISTEMA  MIG.  MEDIDAS:    

 ASSENTO COM 460MM DE PROFUNDIDADE E 430MM DE    

 LARGURA. ENCOSTO COM 370MM DE ALTURA E 420MM    

 DE LARGURA.       

 CONJUNTO INFANTIL - COMPOSTO DE 01 MESA E 06    

 CADEIRAS  -  MESA  COM  2  TAMPOS,  MEDINDO  NO    

 MÍNIMO 1,20M DE DIÂMETRO, SEXTAVADA PARA USO    

 COLETIVO, COM CADA ARESTA MEDINDO NO MÍNIMO    

 600MM, TAMPO EM RESINA PLÁSTICA INJETADA, LISO,    

02 
DOTADA DE NERVURAS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 

1 UND 1.589,00 4MM,   BORDAS   MEDINDO NO   MÍNIMO   30MM   DE 
 LARGURA,  BASE  DA  MESA  FORMADA  PO  UM  TUBO    

 ÚNICO,MEDINDONOMÍNIMO25MMX25MM    

 POSICIONADO  SOB  O  TAMPO.  ASSENTO  COM  NO    

 MÍNIMO   340MMX340MM, ALTURA   ASSENTO/CHÃO    

 ENTRE 340MM E 350MM, FIZADO POR PARAFUSOS.    

 
Art. 9º. 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. 
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§ 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. 10°. 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. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também suas 

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 

Art. 12. 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 Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado. 

 

Art. 13. 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. 14. 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. 
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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. 15. 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. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, 
Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 

 

Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es). 

 

_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 

 

 

_____________________________________  
EMPRESA: DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ: 11.676.271/0001-88 
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 070.686.397-63 (Procurador). 
Empresa 

 

 

AVISO DE RESULTADO/ADJUDICAÇÃODE 
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 032/2017. 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 032/2017, objetivando o Aquisição futura e 
parcelada de cestas básicas, destinado a distribuição gratuita para famílias em vulnerabilidade social 
do município de Extremoz/RN, que teve como vencedor para todo lote a empresa AMARANTE 
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COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - LTDA – CNPJ: 04.731.614/0001-02, localizada na R. Maranhão, 103 
– Conjunto Amarante – São Gonçalo do Amarante/RN. 

Extremoz/RN, 09 de Agosto de 2017.  
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro – PME/RN 

 

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2017 

 

O município de Extremoz/RN, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ: 08.204.497/0001-71, 
através de seu Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, resolve suspender a sessão do Pregão Presencial N.º 
044/2017, cujo o objeto é Registro de Preços para os serviços futuros e parcelados, de manutenção da 
rede de iluminação pública do município de Extremoz/RN marcada para o dia 14 de Agosto de 2017 as 
10:00 Hrs, para análise e readequação do edital e seus anexos. Comunicamos aos interessados que a nova 
data será informada pela imprensa oficial deste município.  

Extremo/RN, 09 de Agosto de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro 

 

*EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 112/2017 
 

Pelo Município: MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ: 08.204.497/0001--71. 
Pelo Fornecedor: JOSÉ ENÉAS DA ROCHA– CPF: 553.365.564-20  
Objeto: Locação de Imóvel para funcionamento da Unidade Básica de Saúde de Redinha Nova/ Santa Rita, 
situado na Rua Santa Rita, Nº 25, Praia de Santa Rita, Extremoz/RN. Valor Global R$: 3.600,00 (três mil e 
seiscentos reais)  
Vigência: até dia 31/12/2017 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso X.  
Pelo Município: FUNDO MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN CNPJ: 11.362.487/0001-79 – ANGELA CRISTINA 
NASCIMENTO BRAZ PAIVA – CPF: 028.355.194-16 – SECRETÁRIA/GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 
Pelo Locatário: JOSÉ ENÉAS DA ROCHA– CPF: 553.365.564-20  
*Republicado por Incorreção 
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NORMAS TÉCNICAS  
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014)  

A gestão do Diário Oficial é de responsabilidade da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, que, para isso, contará com uma 
comissão encarregada de sua elaboração dentro dos princípios e normas técnicas estabelecidas, em especial neste Decreto; 

 
• Fica estabelecido que a responsabilidade dos conteúdos das matérias enviadas são de responsabilidade do órgão emissor, competindo à 
Comissão Gestora do DOM, reproduzir fidedignamente as matérias enviadas pelos diversos órgãos da administração Municipal; 

 
• Em caso de a matéria ser rejeitada para publicação, deverá a Comissão Gestora do Diário Oficial do Município, informar ao órgão emissor o 
respectivo motivo, no prazo Máximo de 48 horas; 

 
• No que concerne a prazo hábil de recebimento para efeito de publicação, as matérias de conteúdo administrativo em geral deverão chegar à 
Comissão Gestora do Diário Oficial, impreterivelmente até às 15 horas da data da publicação; 

 
• O prazo previsto no caput deste Artigo poderá ser dilatado por exclusiva decisão do Chefe do Executivo Municipal, em caso de necessidade 
inadiável da publicação de documento oficial, cujo retardo possa acarretar dano ou prejuízo à Administração Pública ou à sociedade; 

 
• Em caso de inobservância ao prazo estabelecido no caput deste Artigo, à exceção do previsto no parágrafo anterior, a matéria será 
encaminhada à análise no dia seguinte, providenciando-se publicação na edição subsequente; 

 
• As republicações e Retificação ocorrerão somente quando o equívoco comprometer a essência do ato publicado; 

 
• A reclamação quanto à publicação de matéria deverá ser dirigida, por escrito, à Comissão Gestora do Diário Oficial do Município até 24 (vinte e 
quatro) horas contadas a partir da data de publicação, observando-se o horário de entrega; por motivo de segurança, não serão aceitos pedidos 
de sustação de matéria através de telefone, os quais deverão ser encaminhados por meio de ofício, fax ou e-mail (de forma digitalizada) à 
comissão Gestora do Diário Oficial do Município, respeitados os limites de horário. 

 
• As matérias enviadas para publicação no Diário Oficial do Município devem ser encaminhadas através mídia eletrônica contendo o arquivo do 
documento a ser publicado, exclusivamente em editor de texto que gere arquivos no padrão word e/ou por e-mail: diariodeextremoz@gmail.com. 
Lembrando que o original deverá ser encaminhado também para a sede do Diário Oficial; 

 
• No que concerne ao Padrão, a matéria enviada deve observar os seguintes aspectos:em CD ou DVD gravado apenas com a matéria a ser 
publicada, identificando-se o nome do órgão, setor responsável pelo envio e telefone para contato;  
II- por e-mail, identificando o nome do órgão, setor, responsável pelo envio e telefone para contato; 
III- as matérias enviadas por e-mail, CD e DVD deverão, obrigatoriamente, ser encaminhadas juntamente com o impresso, através de oficio 
assinado pelo Titular do órgão emissor ou por seu substituto legal; 

 
• Os órgãos Municipais deverão enviar ao Diário Oficial do Município, através de oficio: nome e telefone para contato e setores dos 
responsáveis pelo envio das matérias; 

 
• As páginas deverão ser numeradas, quando o texto contiver mais de uma página; 

 
• Não serão aceitas ou deixarão de ser publicadas matérias enviadas com formatação em caixa de texto ou de forma que não esteja no padrão 
acima, ou caso o CD, ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver 
o correspondente anexo; 

 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para 
reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu 

recolhimento. 

 
 
 

A COMISSÃO  
 

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

PREFEITURA DE EXTREMOZ 
 

Joaz oliveira Mendes da silva 
DIÁRIO OFICIAL 

DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 
PREFEITO  

Francistony Joaquim Valentin da Silva 
Rubens Danilo Sousa Damião 

DIRETOR GERAL 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO,  

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES  

 
Rua Pedro Vasconcelos, 502, RN 160, São Miguel Arcanjo – CEP 59575-000-e-mail: diariodeextremoz@gmail.com 
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