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Diário Oficial 

Nº 1737 - ANO VIII SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2018 
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 009/2018. 
 

Abre Crédito Suplementar a Lei Orçamentária  
Anual Nº 927/2017, e dá outras providências. 

. 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal Nº 927/2018, de 29 de dezembro de 2017. 
 
DECRETA: 
  
 Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito Suplementar no Valor de R$ 200.000,00 (Duzentos  
mil reais), destinado ao reforço da dotação abaixo discriminada: 
  

UNIDADE 20.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS – SAAE 

FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 

SUB-FUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROJETO ATIVIDADE 2.010 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAAE 

NATUREZA DA DESPESA 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 150.000,00 

 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 

TOTAL 200.000,00 

 
 Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao Crédito Suplementar, a redução parcial ou 
total de dotações orçamentárias de acordo com o Art. 43 § 1º inciso III, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, 
de 17.03.1964.  
 

UNIDADE 20.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS – SAAE 

FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO 

SUB-FUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROJETO ATIVIDADE 1.002 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 

NATUREZA DA DESPESA 449030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 

 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 

TOTAL 56.000,00 

  
 

UNIDADE 20.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS – SAAE 

FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 

SUB-FUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROJETO ATIVIDADE 1.151 CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO 

NATUREZA DA DESPESA 449030 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 

 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 9.000,00 

 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 9.000,00 

 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00 

 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00 
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TOTAL 44.000,00 

 
 

UNIDADE 20.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS – SAAE 

FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 

SUB-FUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROJETO ATIVIDADE 1.147 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO 
SAAE 

NATUREZA DA DESPESA 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 

TOTAL 50.000,00 

 
 

UNIDADE 20.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS – SAAE 

FUNÇÃO 17 SANEAMENTO 

SUB-FUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

PROJETO ATIVIDADE 1.150 REFORMA DAS CASAS DE BOMBA 

NATUREZA DA DESPESA 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 15.000,00 

 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 20.000,00 

 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 

TOTAL 50.000,00 

 

TOTAL REDUÇÃO  200.000,00 

 
 
Art. 3º.  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.  
 
 

Extremoz(RN), em 04 de Junho de 2018. 
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito do Município de Extremoz/RN 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 13/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua pregoeira oficial, torna público o resultado da licitação acima 
epigrafada – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E “MICRO-COMPUTADORES”, COM FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA DE EXTREMOZ. Empresa Vencedora: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL EIRELI 
- EP- CNPJ: 00.702.550/0001-52 , saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : ITEM I ; totalizando o valor de R$ 
479.977,32 (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois 
centavos). 
 Extremoz/RN, em 06 de junho de 2018 

 
Sandra Gervaise de Araújo 

Pregoeira 
 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 13/2018 

 
O Município de Extremoz/RN, através de sua Pregoeira oficial, torna público o Ato de Adjudicação da 
licitação acima epigrafada – Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E “MICRO-COMPUTADORES”, COM FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE, SUPORTE E MANUTENÇÃO PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA DE EXTREMOZ. Empresa Vencedora: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL 
EIRELI - EP- CNPJ: 00.702.550/0001-52 , saiu vencedor(a) no(s) lote(s) : ITEM I ; totalizando o valor de 
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R$ 479.977,32 (quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois 
centavos). Fica Assim a presente licitação ADJUDICADA. 
Extremoz/RN, em 06 de junho de 2018. 
 

Sandra Gervaise de Araújo 
Pregoeira 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 21/2018 
 PROCESSO Nº 2531/2018 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 24/2018 

 
 

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 0xx/2018, 
cujo objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, 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: l 

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO 
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO 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:  SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. MUN. DE ESPORTE E 
LAZER, 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, SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, 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;  
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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.  

 
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:  

Fornecedor: CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - EPP 

CNPJ: 15.160.493/0001-02 Telefone:  Email:  

Endereço: R ALTA DE SOUZA , 188 CASA , CIDADE ALTA , NATAL/RN, CEP: 59025-060 
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Representante: ESMERINDO BALBINO - CPF: 642.772.834-20 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Preço 
Unit.(R$) 

22 0007347 - MINICONES DE AGILIDADE - 
(CHAPÉU CHINÊS) 

PANGUE UND 5,90 

24 0007349 - ESCADA DE AGILIDADE- 4,5 
METROS COM 10 DEGRAUS DE 
EVAESPAÇAMENTO ENTRE DEGRAUS 50 
CM 

CROSSWORLD Und. 114,00 

27 0007352 - BAMBOLÊ, ARO DE PLÁSTICO 
PVC REFORÇADO COM 63 CM DE 
DIÂMETRO 

PANGUE Und. 4,90 

43 0007368 - SLACKLINE 20 METROS COM 
BOLSA DE TRANSPORTE, COMPRIMENTO 
DA CINTA: 20 MTS. LARGURA: 50MM. 
MATERIAL FITA: POLIÉSTER. CATRACA: 
COM TRAVA DE SEGURANÇA, AÇO 
REVESTIDO E REFORÇO DOS DOIS LADOS. 
MODELO FITA: FLAT DE POLIÉSTER COM 
TRAMA PLANA. CAPACIDADE CATRACA: 3 
TON ( 30KN ). CAPACIDADE FITA: 3 TON ( 
30KN ). 

BUDIN Und. 180,00 

63 0007391 - Troféu prateado VICE-CAMPEÃO , 
medindo 70 cm de altura total, com variação de 
1,0 cm para mais ou para menos, composto 
por: BASE: em metal polido, prateada, com 
formato trapezoidal, medindo entre 17 e 19 cm 
de largura na parte inferior estreitando entre 15 
e 17 cm na parte superior do trapézio (onde 
terá início o corpo do troféu), altura entre 7,0 e 
9,0 cm e profundidade entre 7,0 e 8,0 cm. BtB-
AX 

VICS UND 128,00 

 
 
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.  
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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.  
 
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:  
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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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada 
conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 29 de maio de 2018. 

 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito Municipal 
Município de Extremoz/RN 
Gerenciador 
______________________________________ 
 
 
Gerenciador 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA - EPP –  
CNPJ: 15.160.493/0001-02. 
Representante Legal: ESMERINDO BALBINO, PROCURADOR, Brasileiro(a), portador do CPF n.º 
642.772.834-20. 
 
_______________________________________ 
Gerenciado 
 
 
 
 
Testemunhas 
 
Nome_____________________________CPF:________________________ 
 
Nome_____________________________CPF:________________________ 

 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 21/2018 
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PROCESSO Nº 2531/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25/2018 

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 0xx/2018, cujo 
objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, 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: l 

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO 
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO 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:  SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. MUN. DE ESPORTE E 
LAZER, 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, SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, 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 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: 
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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:  
 

Fornecedor: JOÃO HELDER BEZERRA SOARES 

CNPJ: 27.626.128/0001-11 Telefone: 84 – 9.8749-5141 Email: herber.b.soares@hotmail.com 

Endereço: 8460, 51 , EMAÚS, PARNAMIRIM/RN, CEP: 59148-460 

Representante: - CPF: 061.117.844-39 – Manuelly Makson Araújo 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Preço Unit.(R$) 

2 0005608 - BOLA DE VÔLEI DE AREIA 
OFICIAL,CONFECCIONADA EM PU E MICROFIBRA, 
COM 65 CM A 67 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 
PESANDO ENTRE 260 E 280 GRAMAS, CONTENDO 

PENALT Und. 87,00 
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EM SEU INTERIOR CÂMARA EM BUTIL, 
COSTURADA, DUPLA LAMINAÇÃO, COM MIOLO DE 
SILICONE REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, AFERIDA. 

4 0005610 - BOLA DE FUTSAL INFANTIL, 
CONFECCIONADA EM PVC, COM 50 CM A 55 CM 
DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO ENTRE 300 E 350 
GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA 
EM BUTIL,MATRIZADA, MIOLO REMOVÍVEL E 
LUBRIFICADO, AFERIDA. 

PENALT Und. 69,00 

7 0007332 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, OFICIAL 
COM 14 GOMOS CATEGORIA ADULTO, COM 
SISTEMA DE GOMOS TERMO FUNDIDOS, 
APROVADA PELA CBF E/OU FMF, 
CONFECCIONADA EM 
PU(POLIURETANO),VÁLVULA COM MIOLO DE 
SILICONE REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, ,PESO 410 
A 440 GRAMAS, DIÂMETRO 68 A 70 CM, A BOLA 
DEVERA VIR ACOMPANHADA DE 01 MIOLO DE 
VÁLVULA EM SILICONE PARA SUBSTITUIÇÃO. 

PENALT UND 120,00 

8 0007333 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, 
CONFECCIONADA EM PVC, COM 64 CM A 66 CM 
DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO ENTRE 360 A 390 
GRAMAS, CONTENDO EM SEU INTERIOR CÂMARA 
EMBUTIL,COSTURADA,MIOLO REMOVÍVEL E 
LUBRIFICADO, AFERIDA. 

PENALT UND 69,90 

19 0007344 - TATAME CONFECCIONADO EM E.V.A. 
(ETIL VINIL ACETATO + BORRACHA EXPANDIDA, 
ESPESSURA DE 30 MM, TENDO SUAS 
EXTREMIDADES SILICONIZADAS COM UMA 
GRAVURA REPRESENTANDO UMA ESTEIRA E 
COM BORDA DE PROTEÇÃO. PODER DE 
ABSORÇÃO DE 100 KG P/M³ E DUREZA SH04 E 00. 
TAMANHO OFICIAL: 1,0 M X 1,0 M, COM DUAS 
CORES, CORTE DE ENCAIXE E BORDAS NAS 
EXTREMIDADES 

BMX Und. 92,00 

20 0007345 - TOUCA DE NATAÇÃO EM MATERIAL 
100% SILICONE 

SPEEDO Und. 14,00 

21 0007346 - ÓCULOS PARA NATAÇÃO EM PVC COM 
TIRAS SILICONADAS. 

SPEEDO Und. 35,00 

26 0007351 - APITO ESPORTIVO DE PLÁSTICO 
PROFISSIONAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PESANDO 
10G COM 1CM DE PROFUNDIDADE X 1CM DE 
LARGURA X 4,50CM DE ALTURA. 

SCALIBU Und. 11,00 

29 0007354 - CARTÕES PARA ARBITRAGEM, OFICIAL; 
3 UNIDADES NAS CORES, AMARELO, AZUL E 
VERMELHO EM PVC POSSÍVEL MARCAR O N° DE 
GOLS E N° DE JOGADORES 

BMX Und. 8,00 

31 0007356 - CORDA DE PULAR, EM PVC, COM 03 M 
DE COMPRIMENTO, COM PEGADORES 
ANATÔMICOS, COM ROLAMENTO INTERNO 

BMX Und. 17,00 

33 0007358 - CRONOMETRO DIGITAL DE MÃO COM 
RELÓGIO, PRECISÃO DE 1/100 DE SEGUNDO; 
CALENDÁRIO; ALARME; CONTAGEM REGRESSIVA 
E BATERIA LÍTIO, À PROVA D’ÁGUA TIPO BOTÃO. 

SCALIBU UND 35,00 

37 0007362 - RAQUETE DE TÊNIS; EM ALUMÍNIO; 
ENCORDOAMENTO 16X19; PESO 300G. 
DIMENSÕES: COMPRIMENTO 69CM; 
LARGURA:27CM 

BMX Und. 139,00 

38 0007363 - BOLA DE TÊNIS, DE BORRACHA, 
OFICIAL, REVESTIDA COM FELTRO; ACABAMENTO 

WILSON Und. 34,00 
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VULCANIZADA; EMBALADA EM TUBO DE 
PLÁSTICO; CONTENDO 04 (QUATRO) BOLAS NA 
COR AMARELA 

40 0007365 - NADADEIRA OU PÉ DE PATO, 
COMPOSIÇÃO/MATERIAL: SILICONE. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXLXP 
18X15X6CM 

BMX Und. 85,70 

41 0007366 - FLUTUADOR PARA AS PERNAS, O 
ACESSÓRIO É UTILIZADO ENTRE AS PERNAS, 
PARA QUE ELAS FLUTUEM, E O ESFORÇO FÍSICO 
SEJA SOMENTE DOS BRAÇOS. AUXILIA NO 
TREINAMENTO DOS MEMBROS SUPERIORES. 
COMPOSIÇÃO: EM EVA. 

BMX Und. 18,00 

46 0002016 - Bola de Futsal masc. ( bola oficial em 
microfibra, peso 410 a 440gr, circunferência 61 a 
64cm, câmara de airbility, miolo slip system removível , 
matizada e lubrificada, PU ultra 100%). Atestada pela 
confederação brasileira de futebol de salão.  

PENALT UND 130,00 

54 0007026 - Rede volei de areia com 2 lonas de PVC, 
com cordas para sustentação, rede com costura dupla, 
lonas superior com 6 cm de largura e lona inferior com 
6 cm de largura, altura 1,0 m, medindo 8,5 m, malha 10 
x 10 cm, fio 2,5 mm nylon peab 

VIA BRASIL UND 119,00 

57 0007023 - coletes dupla faces Gramatura do tecido 
aproximadamente 80 gramas, com elástico lateral, para 
ajuste no corpo, cores opcionais azul, vermelho, 
amarelo e verde, com acabamentos em viés em todo o 
colete, gola careca, altura 45 cm, largura 62 cm 

ROTTA RIO UND 24,00 

59 0007387 - Medalha de 1º lugar Medalhões de metal 
dourado de formato circular, 7,5cm de diâmetro, 
espessura 3mm, pesando 112gr, frente e verso em alto 
relevo com desenho de ramo resinado em pontos 
coloridos, gravação adesivada com logomarca da 
Prefeitura Municipal de Extremoz no centro. Fita de 
cetim. BtB-AX 

BMX UND 5,00 

60 0007386 - Medalha de 2º lugar Medalhões de metal 
prateado de formato circular, 7,5cm de diâmetro, 
espessura 3mm, pesando 112gr, frente e verso em alto 
relevo com desenho de ramo resinado em pontos 
coloridos, gravação adesivada com logomarca da 
Prefeitura Municipal de Extremoz no centro. Fita de 
cetim. BtB-AX 

BMX UND 5,00 

61 0007388 - Medalha de 3º lugar Medalhões de metal na 
cor bronze/cobre de formato circular, 7,5cm de 
diâmetro, espessura 3mm, pesando 112gr, frente e 
verso em alto relevo com desenho de ramo resinado 
em pontos coloridos, gravação adesivada com 
logomarca da Prefeitura Municipal de Extremoz no 
centro. Fita de cetim. BtB-AX 

BMX UND 5,00 

62 0007389 - : Troféu dourado CAMPEÃO , medindo 80 
cm de altura total, com variação de 1,0 cm para mais 
ou para menos, composto por: BASE: em metal, polido, 
dourada, com formato trapezoidal, medindo entre 19 e 
21 cm de largura na parte inferior estreitando entre 17 
e 19 cm na parte superior do trapézio (onde terá início 
o corpo do troféu). BtB-AX 

BMX UND 140,00 

 
 
Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
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§ 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:  

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”.  
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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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada 
conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 29 de maio de 2018. 

 
 Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito Municipal 
Município de Extremoz/RN 
Gerenciador 
______________________________________ 
Gerenciador 

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


14 
ANO VIII – Nº 1737 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2018 

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 

 

 
 

 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
JOÃO HELDER BEZERRA SOARES - CNPJ: 27.626.128/0001-11. 
Representante Legal: Manuelly Makson Araújo, Procurador, Brasileiro(a), portador do CPF n.º 061.117.844-
39 
 
_______________________________________ 
Gerenciado 
 
 
Testemunhas 
 
Nome_____________________________CPF:________________________ 
 
Nome_____________________________CPF:_______________________ 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 21/2018 

 PROCESSO Nº 2531/2018 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 26/2018 

 
 

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 0xx/2018, 
cujo objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, 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: l 

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO 
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO 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:  SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. MUN. DE ESPORTE E 
LAZER, 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, SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, 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.  
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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 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) 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.  
 

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


16 
ANO VIII – Nº 1737 – EXTREMOZ/RN, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2018 

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 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:  
 

Fornecedor: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA – ME 

CNPJ: 11.886.312/0001-60 Telefone: 3214-4439 Email: mf.comercio@hotmail.com 

Endereço: RUA DOS COLIBRIS, 30 CJ ALAMEDA POTIGUAR, AMARANTE, SÃO GONÇALO/RN, CEP: 
59290-00  

Representante: MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA - CPF: 652.681.724-68 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Preço Unit.(R$) 

1 0005607 - BOLA DE VOLEIBOL-PRO 6.0, MATRIZADA, 
MICROFIBRA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, 
CAMARA AIRBILITY, MEDINDO 65 A 67CM, PESO DE 
260 A 280 GRAMAS. 

MAGUSSY Und. 65,39 

3 0005609 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL MAX 200-
COSTURADA À MÃO, 12 GOMOS, CONFECCIONADA EM 
PU, DIAMÊTRO 55-59CM, PESO 350- 380G, MIOLO SLIP 
SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. 

MAGUSSY Und. 115,00 

5 0005611 - BOLA DE BEACH SOCCER, CONFECCIONADA 
EM PVC, COM 68 CM A 69 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 
PESANDO ENTRE 420 E 450 GRAMAS, CONTENDO EM 
SEU INTERIOR CÂMARA EM BUTIL, CONFECCIONADA 
EM PVC, DUPLA LAMINAÇÃO, COM GOMOS TERMO 
SOLDADOS, MIOLO DE SILICONE, REMOVÍVEL E 
LUBRIFICADO. 

MAGUSSY Und. 55,59 

6 0005612 - BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, OFICIAL, 
CONFECCIONADA EM PU, COM GOMOS TERMO 
SOLDADOS, DUPLA LAMINAÇÃO, CONTENDO EM SEU 
INTERIOR CÂMARA EM BUTIL, COM 68 CM A 69 CM DE 
CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO ENTRE 420 E 450 
GRAMAS, MIOLO DE SILICONE REMOVÍVEL E 
LUBRIFICADO, AFERIDA 

MAGUSSY Und. 51,89 

9 0007334 - BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL, PESO 
650/650grs, DIÂMETRO DE 75/78cm, MATERIAL DE 
MICROFIBRA, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E 
LUBRIFICADO, CÂMARA AIRBILITY, MATRIZADA 

MAGUSSY UND 39,80 

10 0007335 - BOLA DE HANDEBOL PESO 425/475grs, 
DIÂMETRO DE 58/60cm, CÂMARA AIRBILITY, 
COSTURADA, POLIURETANO ULTRA GRIP, MIOLO SLIP 
SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. 

MAGUSSY UND 82,00 

11 0007336 - COLETE PARA TREINAMENTO COM 
ELÁSTICO LATERAL INFERIOR, QUE DEVERÁ ESTAR A 
20 CM DA BARRA. CONFECCIONADO EM TECIDO 
POLIÉSTER, 4 (QUATRO) CORES DIFERENTES, 
TAMANHOS: MIRIM, INFANTIL E JUVENIL, CONTENDO 
O LOGOTIPO DA PREFEITURA DE EXTREMOZ, DE 
ACORDO COM O LAYOUT APRESENTADO. 
QUANTIDADES MIRIM = 120 - INFANTIL = 120 - JUVENIL 
= 120 

MF UND 13,00 

15 0005616 - REDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA 
EM POLIETILENO (NYLON) DE FILAMENTO CONTÍNUO 
NA COR PRETA DE 02 MM, MEDIDA OFICIAL, COM 04 
(QUATRO) FAIXAS DE TECIDO EM SARJA, COM MALHA 
DE 10 X 10 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 9,50 M, 

PANGUE Und. 87,60 
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COM LARGURA ENTRE 1,00 M A 1,20 M, 
ACOMPANHADA POR CORDA DE NYLON OU SEDA 
BRANCA, MEDINDO 12 M DE COMPRIMENTO E 05 MM 
DE ESPESSURA. 

16 0007341 - REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, 
CONFECCIONADA EM POLIETILENO (NYLON)-DE 
FILAMENTO CONTÍNUO DE 4,0 MM, COM MALHA DE 16 
X 16 CM, NA COR BRANCA, MEDINDO 7,50 M DE 
COMPRIMENTO X 2,50 M DE ALTURA, PROFUNDIDADE 
SUPERIOR DE 0,80 M E INFERIOR DE 1,80 M. 

PANGUE Und. 138,40 

17 0007342 - REDE DE BASQUETE, OFICIAL 
CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO SPITTER 8,50 
34,00 COM ESPESSURA DE 8 MM E MALHA 5 X 5 CM. O 
PAR 

PANGUE Und. 34,00 

18 0007343 - REDE DE TÊNIS QUADRA, MATERIAL: 100% 
POLIPROPILENO; REDE COM TRATAMENTO UV QUE 
EVITA A DEGRADAÇÃO DOS POLÍMEROS 
OCASIONADA POR INTEMPÉRES, MATÉRIA PRIMA 
VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, FEITO EM 
LABORATÓRIO PARA AUMENTAR O TEMPO DE USO, 
LONA DE COURO SINTÉTICO; COMPRIMENTO X 
LARGURA: 1,08 X 12,80 METROS. 

PANGUE Und. 455,00 

23 0007348 - CONE DEMARCATÓRIO P/ CIRCUITO 
FURADOS FLEXÍVEL. É UTILIZADO NOS 
TREINAMENTOS DE GANHO DE VELOCIDADE E 
COORDENAÇÃO MOTORA. POSSUI 5 NIVEIS PARA 
COLOCAÇÃO DE BARREIRA. MEDIDAS: LARGURA: 12,5 
CM; ALTURA: 23 CM - MATERIAL: PVC FLEXÍVEL. 

PANGUE UND 6,60 

25 0007350 - REDES PARA TRANSPORTE DE BOLAS: - FIO 
8MM DE SEDA; UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE 
GRANDES QUANTIDADES DE BOLAS (MÉDIA DE 20 
BOLAS POR REDE) 

PANGUE Und. 21,50 

28 0007353 - BOMBA DE AR, UTILIZADO PARA ENCHER 
BOLA; TIPO (VAI E VOLTA) ENCHE NOS DOIS 
SENTIDOS (DOUBLE ACTION); COM 2 AGULHAS CADA 
BOMBA. 

POKER Und. 23,90 

30 0007355 - CONJUNTO TÊNIS FRESCOBOL, 02 
RAQUETES MATERIAL DE MADEIRA, EMPUNHADURA 
DE EVA ANTIDERRAPANTE E 01 BOLA DE BORRACHA 
RESISTENTE 

ACS Und. 30,59 

32 0007357 - CORDA DE PULAR, EM PVC, COM 02 M DE 
COMPRIMENTO, COM PEGADORES ANATÔMICOS, 
COM ROLAMENTO INTERNO 

VOLLO Und. 21,00 

36 0007361 - MARCADOR PARA PLACAR DE MESA; 
SISTEMA ARTICULADO, NUMERAÇÃO GRANDE DE 0 A 
31, NUMERAÇÃO PEQUENA 0 A 7; CARACTERES EM 
LÂMINA DE PVC: 38 X 21 CM(A X L). 

GOLDS Und. 188,29 

39 0007364 - ESPAGUETE (ROLOS FLUTUANTES PARA 
NATAÇÃO) CONFECCIONADO EM ESPUMA ETHAFON, 
ANTIALÉRGICA, SEM FURO, MEDINDO 165 CM X 6,0 
CM. 

POLIPEX Und. 9,70 

42 0007367 - PRANCHA NATAÇÃO, INDICADA PARA 
INICIAR A PRÁTICA DA NATAÇÃO PARA UMA 
MOVIMENTAÇÃO CORRETA DO NADO. SEUS 
ORIFÍCIOS VAZADOS PARA FIXAR AS MÃOS 
GARANTEM ESTABILIDADE NO TREINAMENTO EM 
CONJUNTO COM EXERCÍCIOS. COMPOSIÇÃO: E.V.A 

H HEAD Und. 27,00 

44 0007369 - PETECA, COM BASE COMPOSTA POR 
DISCOS DE BORRACHA SOBREPOSTOS, COM 
DIÂMETRO ENTRE 51 MM E 53 MM, ESPESSURA DE 2,0 

PANGUEM Und. 17,90 
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CM, SUPORTE CILÍNDRICO CENTRAL DE POLIETILENO 
COM 20 MM DE DIÂMETRO X 20 MM DE ALTURA PARA 
FIXAÇÃO DE 4 (QUATRO) PENAS SINTÉTICAS NA COR 
BRANCA, ALTURA TOTAL DE 20 CM 

47 0002000 - Bola de Basquete masc.( profissional, em micro 
fibra,matizada,camara airbility, miolo slip system removível 
e lubrificado, na cor vermelha, peso de 600 a 650gr, 75 - 78 
cm).atestada pela confederação brasileira de basquete. 

MAGUSSY UND 119,00 

48 0007016 - Kit cartão de arbitragem formato retangular 
flexíveis cores amarelo vermelho e azul, altura 12 cm 
largura 8 cm material em PVC embalados individualmente 
em cartelas 2 amarelos 2 vermelhos e 2 azuis 

PANGUE UND 9,20 

49 0007017 - Apitos para arbitragem profissional de plástico 
com cordão Apito Profissional em plástico ABS com bolinha 
que não trava em contato com a saliva ou água. Requer 
pouco esforço para apitar. Som grave. Medidas 
Aproximadas: 5,2 cm x 1,9cm. 

SCALIBU UND 18,70 

50 0001946 - Uniforme de jogo confeccionado em poliéster, 
composto por 20 camisas, 20 shorts, 20 meões, 02 camisas 
para goleiro, 02 shorts para goleiro e 02 pares de meões 
para goleiro, com impressão centralizada, medindo 17 cm, 
conforme modelo da logomarca da Prefeitura 

MF UND 640,00 

51 0007018 - Antena de fibra de vidro pintadas com faixa de 
10 e 10 cm em vermelho e branco intercaladas acabamento 
sem ovulação e sem farpas diâmetro 3/8 altura 1,80 m, fibra 
de vidro envolvido em plástico bolha com Identificação do 
produto 

PANGUE UND 75,00 

53 0007025 - Rede de voleibol confeccionada com nylon em 
fios trançados ou torcidos com espessuras de 2,0 mm, 
malha 10 x 10 cm, 1,0 m de altura, cumprimento 9,5 m, com 
uma faixa horizontal com 7 cm de largura feita de lona 
branca e costurada na extensão da rede,na parte inferios 
da rede devera haver outra faixa de 5 cm de largura,da qual 
passar uma corda que sera amarrada ao poste de 
sustentação para mater a rede esticada. 

PANGUE UND 57,00 

55 0006232 - Rede de beach soccer linha em poliester em alta 
resistencia em fio medio, medindo 5,5 metro de largura e 
2,20 de altura  

PANGUE UND 141,80 

56 0007022 - cesta de basquete com tratamento de proteção 
ultra violeta fio de 4mm, fixação com nos duplos, malha 
medindo 7 cm x 7 cm, diâmetro 45 cm, altura 50 cm, cor 
branca 

PANGUE UND 26,60 

58 0002005 - Bomba de encher bola em material plástico 
resistente dimensões do produto em 36 cm de altura, e 2,2 
cm de largura , com mangueira flexível rosqueável, 
acompanhada de dois bicos. 

POKER UND 33,00 

64 0007390 - Troféu cor bronze 3° lugar , medindo 70 cm de 
altura total, com variação de 1,0 cm para mais ou para 
menos, composto por: BASE: em metal polido, 
bronze/cobre, com formato trapezoidal, medindo entre 17 e 
19 cm de largura na parte inferior estreitando entre 15 e 17 
cm na parte superior do trapézio (onde terá início o corpo 
do troféu), altura entre 7,0 e 9,0 cm e profundidade entre 
7,0 e 8,0 cm. BtB-AX 

VITORIA UND 115,00 

 
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:  
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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:  

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 
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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, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada 
conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  

 
Extremoz/RN, 29 de maio de 2018. 

 
 Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito Municipal 
Município de Extremoz/RN 
Gerenciador 
______________________________________ 
Gerenciador 
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EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME - CNPJ: 11.886.312/0001-60. 
Representante Legal: MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA, ADMINISTRADORA, Brasileiro(a), portador do 
CPF n.º 652.681.724-68. 
_______________________________________ 
Gerenciado 
 
 
Testemunhas 
 
Nome_____________________________CPF:________________________ 
 
Nome_____________________________CPF:_______________________ 
 

 
AVISO AOS LICITANTES 

 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 016/2018  
PROCESSO N°. 046/2018 – SAAE/EXTREMOZ/RN 
 
  O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ, por intermédio 
do Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado através da portaria de n.º 037/2017 de 18/12/2017, torna público o 
Pregão Presencial visando o Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa de Locação de 
Veículos, EXCLUSIVAMENTE PARA MEI/ME/EPP, no dia 22 de junho de 2018, às 09:00 horas, na Sede 
do SAAE, localizado na Rua Antônio Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-000, nos 
termos do edital e seus anexos, do tipo MENOR POR ITEM, com fito de atender as necessidades do 
SAAE/EXTREMOZ. 
   O Edital da presente licitação e seus anexos poderão ser retirados na sede do 
SAAE/EXTREMOZ/RN, no enderenço acima mencionado, em horário normal de funcionamento (De segunda 
a sexta feira das 8:00 às 14:00hs), ou através do e-mail: cpl.saaeextremoz@gmail.com. 
Extremoz/RN, 11 de junho de 2018. 
 
 

RENATA THAIS S. SANTOS REIS 
Pregoeira 

 
AVISO AOS LICITANTES 

 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 017/2018  
PROCESSO N°. 029/2018 – SAAE/EXTREMOZ/RN 
 
  O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ, por intermédio 
do Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeado através da portaria de n.º 037/2017 de 18/12/2017, torna público o 
Pregão Presencial visando a Aquisição de Motocicletas e Acessórios, EXCLUSIVAMENTE PARA 
MEI/ME/EPP, no dia 22 de junho de 2018, às 12:30 horas, na Sede do SAAE, localizado na Rua Antônio 
Cabral de Brito, nº. 208 – Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-000, nos termos do edital e seus anexos, do tipo 
MENOR POR ITEM, com fito de atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ. 
   O Edital da presente licitação e seus anexos poderão ser retirados na sede do 
SAAE/EXTREMOZ/RN, no enderenço acima mencionado, em horário normal de funcionamento (De segunda 
a sexta feira das 8:00 às 14:00hs), ou através do e-mail: cpl.saaeextremoz@gmail.com. 
Extremoz/RN, 11 de junho de 2018. 
 
 

RENATA THAIS S. SANTOS REIS 
Pregoeira 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n°. 007/2018 

PREGÃO PRESENCIAL n°. 008/2018 – SAAE/Extremoz 
  

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Extremoz, inscrito no CNPJ nº. 08.451.643/0001-63, neste ato representado por seu Diretor Presidente, 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.guiamais.com.br/extremoz-rn/r-antonio-cabral-de-brito
mailto:cpl.saaeextremoz@gmail.com
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JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Identidade nº. 
081.300 - SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº. 019.949.564-53, brasileira, solteira, Administradora, portadora 
da Identidade nº. 003.377.023 – SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº. 010.337.014-59; e DENIKELLE LOPES 
DE FARIAS, brasileira, solteira, portadora da Identidade nº. 2746326 – SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº. 
076.964.824-08, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 008/2018, cujo objetivo fora a 
formalização de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI’s, 
conforme especificações discriminadas no Anexo I deste instrumento convocatório, que deverão ser 
minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas, de acordo com as 
especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital, 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 Federal nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 003/2017 – Prefeitura de 
Extremoz, segundo as cláusulas e condições seguintes:   
 
I – DO OBJETO:  
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços 
para Eventual Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI’s, cujas especificações, preço(s), 
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.   
  
II – DAS PARTES SIGNATÁRIAS:  
São partes signatárias da presente da Presente Ata de Registro de Preços:  
I - O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ - SAAE, inscrito no CNPJ nº. 
08.451.643/0001-63, com sede na Rua Antônio Cabral Brito, n°. 208, Centro, Extremoz, CEP n°. 59.575-000;  
II – REDIFIQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 28.791.019/0001-
12, com sede na Rua Mário Lira, n°. 2039, Quintas, Natal/RN, CEP n°. 59.042-110, neste ato representada 
por seu sócio, Sr. GILDEAN MOREIRA DE SOUZA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 
Cédula de Identidade n°. 002.670.461 – SSP/RN, inscrito no CPF sob o n°. 071.268.724-61. 
 
III – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:  
O ÓRGÃO GERENCIADOR – SAAE/EXTREMOZ, 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 equipamentos 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; e,  
h. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.   
 
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: 
O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a: 
a. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de 
forma correta da mesma;   
b. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias 
à aquisição pretendida;   
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.   
 
V – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE FORNECEDOR:  
O FORNECEDOR obriga-se a:   
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a) Retirar a respectiva Nota de Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou instrumento equivalente, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação;  
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente 
ARP;   
c) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no prazo máximo definido NO TERMO DE 
REFERÊNCIA e ANEXO II DO EDITAL N°. 008/2018 - SAAE, contado da data de recebimento Nota de 
Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou instrumento equivalente;   
d) Fornecer/executar os produtos/serviços conforme especificação, marca e preço registrados na presente 
ARP;   
e) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no respectivo endereço do órgão participante da 
presente ARP; 
f) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ARP; 
g) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de 
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
h) 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 equipamentos 
entregues, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou 
subsidiária por tal pagamento; 
k) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   
 
VII – DOS VALORES REGISTRADOS: 
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, e vigorará por um período de até 12 (doze) meses. 

Parágrafo Primeiro - 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, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.   
 
  Parágrafo Segundo - O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos serviços 
registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo: 
 

EMPRESA: REDIFIQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 

TELEFONE: (84) 98840-8517 / 3226-8151 

E-MAIL: redifiqueconstrucoes@hotmail.com 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

16 

Botina em nobuck, bi 
densidade em 
poliuretano injetado no 
cabedal, antiderrapante 
com alta resistência ao 
desgaste, palmilha 
conforto biqueira true 
line, na cor marrom, 
com cadarço tamanho 
38. 

PAR 05 

 
 
 
 

99,50 

 
 
 
 

497,50 

17 

Botina em nobuck, bi 
densidade em 
poliuretano injetado no 
cabedal, antiderrapante 
com alta resistência ao 
desgaste, palmilha 
conforto biqueira true 
line, na cor marrom, 
com cadarço tamanho 
39. 

PAR 05 

 
 
 
 

99,50 

 
 
 
 

497,50 
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18 

Botina em nobuck, bi 
densidade em 
poliuretano injetado no 
cabedal, antiderrapante 
com alta resistência ao 
desgaste, palmilha 
conforto biqueira true 
line, na cor marrom, 
com cadarço tamanho 
40. 

 
PAR 

05 

 
 
 
 
 

99,50 

 
 
 
 
 

497,50 

19 

Botina em nobuck, bi 
densidade em 
poliuretano injetado no 
cabedal, antiderrapante 
com alta resistência ao 
desgaste, palmilha 
conforto biqueira true 
line, na cor marrom, 
com cadarço tamanho 
41. 

PAR 05 

 
 
 
 
 

99,50 

 
 
 
 
 

497,50 

20 

Botina em nobuck, bi 
densidade em 
poliuretano injetado no 
cabedal, antiderrapante 
com alta resistência ao 
desgaste, palmilha 
conforto biqueira true 
line, na cor marrom, 
com cadarço tamanho 
42. 

PAR 05 

 
 
 

99,50 

 
 
 

497,50 

25 

Fita zebrada plástica 
para demarcação de 
área, em polietileno, 
amarelo e preto 07cm x 
200mts. 

RL 10 

 
 

9,00 

 
 

90,00 

29 

Luva de algodão 
pigmentada: Luva de 
segurança tricotada em 
quatro fios de algodão, 
pigmentos 
antiderrapantes de PVC 
na palma e face palmar 
dos dedos. 

PAR 100 

 
 
 
 

1,80 

 
 
 
 

180,00 

30 

Luva de cano curto em 
vaqueta total: Luva de 
segurança resistente 
tipo petroleira, 
confeccionada em 
vaqueta natural, com 
reforço palmar interno, 
elástico embutido no 
dorso e acabamento em 
viés. 

PAR 50 

 
 
 
 
 

9,90 

 
 
 
 
 

495,00 

31 
Luva em PVC com forro 
palma áspera extra 
longa 60 cm. 

PAR 50 
 

26,00 
 

1.300,00 

37 

Cinto de Segurança tipo 
paraquedista CA 27447 
– Cinturão de 
segurança tipo 
paraquedista 
confeccionado em 

UNID 05 

 
 
 
 

114,00 

 
 
 
 

570,00 
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cadarço de material 
sintético (poliéster), c/03 
fivelas simples sem pino 
de aço, sendo 02 para 
ajuste do cadarço das 
pernas e 01 para ajuste 
na correia da cintura; 01 
fivela simples de aço 
utilizado para ajuste de 
uma fita peitoral e 01 
meia argola em “D” de 
aço localizado na parte 
traseira na altura dos 
ombros regulável ao 
cinto através de um 
passante plástico. 

38 

Talabarte Tipo “ Y ” CA 
32097 - Confeccionado 
em fita tubular poliéster 
amarela, elástico 
interno,02 ganchos 
dupla trava com 
abertura de 55 mm, 01 
absorvedor de energia 
com gancho olhal dupla 
trava com abertura de 
18 mm. Utiliza-se em 
conjunto com o cinturão 
paraquedista. 

UNID 05 

 
 
 
 
 
 
 

129,00 

 
 
 
 
 
 
 

645,00 

44 

Protetor auricular tipo 
concha (protetor 
auditivo de segurança, 
constituído por dois 
abafadores em forma 
de concha, montados 
simetricamente nas 
extremidades de uma 
haste – suporte 
ajustável, em forma de 
arco, adaptável a 
cabeça humana, 
permitindo que cada 
abafador se aplique sob 
pressão, aos 
respectivos pavilhões 
auriculares) 

UNID 100 

 
 
 
 
 

9,80 

 
 
 
 
 

980,00 

45 

Respirador descartável 
para poeira e nevoas 
com válvulas classe tipo 
PFF2 - Respirador 
purificador de ar, tipo 
peça semifacial filtrante 
para partículas, modelo 
dobrável, com solda 
ultrassônica em todo 
seu perímetro, com 
válvula de exalação 
com base e sede em 
material plástico, presa 
através de pino central, 
tirantes em borracha 
com prendedores em 

UNID 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217,50 
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material plástico e com 
moldador nasal CA 
14103. 

46 

Respirador ¼ e semi 
facial para 1 filtro - 
Respirador purificador 
de ar de segurança, tipo 
peça ¼ facial, tamanho 
único, confeccionado 
em composto de 
borracha e silicone, com 
borda interna CA 
33935. 

UNID 50 

 
 
 
 
 

23,50 

 
 
 
 
 

1.175,00 

49 

Cone de Sinalização, 
moldado numa só peça 
de PVC o que 
proporciona uma 
enorme flexibilidade ao 
cone o que garante não 
danificar o veículo e 
voltar à posição original 
quando atropelado e 
não ser arremessado, 
evitando acidentes. Na 
cor laranja fluorescente 
e com suas faixas 
refletivas apresenta 
maior contraste 
permitindo maior 
visualização tanto à 
noite como na chuva ou 
neblina. Altura: 75 cm, 
diâmetro do topo de 5,5 
cm e da base 31,5 cm 
abertura no topo de 3 
cm. Coma logo do 
SAAE impresso. 

UNID 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.700,00 

50 

Tela de tapume 
tamanho 1,20 x 50 mts. 
(Tela tapume, fabricada 
em polietileno, para 
sinalização, proteção e 
segurança de lajes, 
canteiros de obras ou 
em vias públicas). 

RL 10 

 
 
 
 

83,00 

 
 
 
 

830,00 

 
VIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado pela Diretoria Administrativa e Financeira, quando solicitado os créditos, em até 
15 (quinze) dias após a apresentação de notas fiscais e faturas, devidamente atestadas pela unidade 
responsável.  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos: 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
d) Certificado de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal;  
e) Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;  
f) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, para as 
empresas sediadas no Rio Grande do Norte;  
g) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
h) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  
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IX – DA PUBLICIDADE: 
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 Oficial do Munícipio.  
 
X – DA REVISÃO:  
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, podendo 
sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação. 
 
§1º. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAAE e/ou o órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 
"d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666 de 1993. 
2° Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
3°. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
4° Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
XI – DA ENTREGA DOS MATERIAIS: 
O SAAE de acordo com a necessidade do Órgão, e após aprovação do orçamento prévio, emitirá a 
Autorização de Compras, que poderá ser remetida via fax, e-mail ou retirada pessoalmente, contendo o 
número e a data da emissão, o valor da aquisição e o quantitativo dos produtos, para em seguida firmar o 
respectivo contrato com a vencedora. 
 
No caso de adesão, caberá ao órgão beneficiário proceder à verificação quanto à qualidade, quantidade e 
conformidade do material entregue observada as especificações do Edital e da proposta de preços do 
vencedor do registro, para posterior emissão do atestado de recebimento definitivo pelo titular do órgão 
beneficiário, mediante aposição de visto na respectiva nota fiscal, que não poderá ultrapassar o prazo de 05 
(cinco) dias corridos, contados do recebimento desta. 
 
§1º. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:  
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido no Termo de Referência, contado a partir da assinatura 
do instrumento de contrato e/ou documento similar.  
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante 
o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.  
c) A entrega deverá ser feita no endereço do SAAE e/ou do órgão participante, citado na Autorização de 
Compra/Contrato.  
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da CONTRATADA, INCLUSIVE DIFERENÇA 
DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO, se houver. 
 
O recebimento e aceitação do material pelo SAAE e/ou do órgão beneficiário não exclui a responsabilidade 
civil da vencedora por vícios de execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no 
Edital, seus Anexos e na proposta vencedora, posteriormente verificados, nos termos do § 2°, do art. 73, da 
Lei n° 8.666/1993. 
 
§1º. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
a) O recebimento dos produtos/serviços deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP;  
b) Não serão aceitos produtos com prazo de fabricação inferior ao definido no Termo de Referência, a contar 
do seu recebimento provisório, tão pouco vencido e ou algum defeito;  
c) Por ocasião da entrega/execução, a CONTRATADA deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a 
matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da CONTRATANTE responsável pelo 
recebimento;  
d) O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo;  
e) Constatada irregularidades no objeto contratual, o SAAE poderá:  
e.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se 
disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;  
e.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação.  
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f) 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.  
 
§2º. Verificado algum motivo superveniente: fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
a CONTRATANTE poderá conceder prorrogação de prazo necessária, desde que o respectivo pedido seja 
apresentado pela CONTRATADA, por escrito, devidamente fundamentado, até 05 (cinco) dias antes do 
vencimento do prazo contratual. 
 
XII – DAS SANÇÕES: 
São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em legislação pertinente, no termo de referência e/ ou contrato, 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 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do Contrato;  
d) 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. 

 
§1º – 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 fornecimento, 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”.  
§2º – 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.  
§3° – 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.  
§4° – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração 
poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
§5º – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo do 
SAAE, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.  
 
XIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
O Fornecedor 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 fornecedor, 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.  
§1º - 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.  
§2º - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado 
mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Diretor Presidente do SAAE.  
 
XIV – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO: 
Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 
7.892/13, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
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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 ____________________________ (RENATA 
THAIS S. SANTOS REIS), a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai assinada 
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es). 
 
  Extremoz/RN, 29 de maio de 2018.  
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente 

 
DENIKELLE LOPES DE FARIAS 

Diretora Administrativa e Financeira 
 
 

GILDEAN MOREIRA DE SOUZA COSTA  
Sócio da Contratada 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
PROCESSO Nº. 033/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2018 

 
O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ - 
SAAE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei nº. 10.520/02 e legislação complementar, 
bem como com fulcro no resultado do certame oriundo do Pregão Presencial n°. 013/2018 - SAAE, cujo 
objeto é o Registro de Preço para Eventual Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, resolve 
HOMOLOGAR os itens 01, no unitário de R$ 1.458,00 (Um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais); item 
02, no unitário de R$ 1.650,00 (Um mil seiscentos e cinquenta reais); item 03, no unitário de R$ 2.610,00 
(Dois mil seiscentos e dez reais), totalizando o importe de R$ 36.840,00 (Trinta e seis mil seiscentos e 
quarenta reais), referente aos 03 (três) itens, referente ao pregão em tela, em favor da empresa EQUIPAMIX 
UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.446.094/0001-22. 
 
Dê-se ciência e cumpra-se.  
 
Extremoz/RN, 08 de junho de 2018. 
 

 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 

Diretor Presidente - SAAE – Extremoz/RN 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
PROCESSO Nº. 044/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2018 

 
O Diretor Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ - 
SAAE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei nº. 10.520/02 e legislação complementar, 
bem como com fulcro no resultado do certame oriundo do Pregão Presencial n°. 015/2018 - SAAE, cujo 
objeto é o Registro de Preço para Eventual Aquisição de Mobiliário, resolve HOMOLOGAR o Lote 01, no 
valor global de R$ 60.407,00 (Sessenta mil quatrocentos e sete reais); Lote 02, valor global de R$ 47.956,00 
(Quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e seis reais); Lote 03, valor global de R$ 57.496,00 (Cinquenta 
e sete mil quatrocentos e noventa e seis reais); Lote 04, valor global de R$ 16.695,00 (Dezesseis mil 
seiscentos e noventa e cinco reais), em favor da empresa G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS 
TECNOLOGICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 08.336.975/0001-05. 
 
Dê-se ciência e cumpra-se.  
 
Extremoz/RN, 08 de junho de 2018. 
 

 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
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Diretor Presidente - SAAE – Extremoz/RN 
 

 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
Presidente: Fábio Vicente da Silva 

Vice-Presidente: Aderson Araújo da Cunha 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 
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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: 
I - 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 este ja 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.  
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