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Diário Oficial 

Nº 1579 - ANO VII QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2017 Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

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

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

Lei Nº 916/2017 - GP.  
 
QUE NOMEIA A RUA PROJETADA S/N QUADRA S - LOTES 01 A 
19 DESMEMBRAMENTO NO LUGAR MOINHO NO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva, Prefeito Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte: 
 
                                                         L E I: 
 
Art. 1º - Fica nomeada a RUA PROJETADA S/N QUADRA S - LOTES 01 A 19 DESMEMBRAMENTO NO 
LUGAR MOINHO, conforme Croqui anexado, assim definido: 

 

 RUA DR. WELLINGTON LUCENA 
 
Art. 2º - Fica determinado que o órgão competente do município providencie a colocação da placa no local 
determinado. 
Art. 3º - Cabe ao Poder Executivo a regulamentação final deste projeto de lei. 
Art. 4º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário. 
 
 

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

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA DE EXTREMOZ  

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
  

COMUNICADO 
 

A Prefeitura de Extremoz por meio da Secretaria de Habitação divulga a listagem dos 111 nomes 
classificados como SUPLENTES no programa Minha Casa Minha Vida.  
 

 
Elza Priscila Sales dos Santos 

Secretária de Habitação 
 
 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 
LISTA DE SUPLENTES 

Nº NOME  CPF RG NIS ENDEREÇO TEL. CRITÉRIO 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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01 

ANTONIA 

MILENA DE 

SOUZA MATIAS 

045.034

1.424-06 
2032508 - 

RUA ALMIRANTE ARY 

PARREYRAS 88 

CENTRO 

8714-7633 COOABITAÇÃO 

02 
ADRIANO BRITO 

DA SILVA 

111.222.

104-26 
8189945 - 

RUA SÃO JORGE 45 A 

CASA 01 CENTRO 
 COOABTAÇÃO 

03 
ADEIZA PEREIRA 

DA SILVA 

067.639.

714-00 
2579345 13178000649 

RUA SÃO JOÃO 16 

LOT POTIGUAR 
8803-5366 COOABITAÇÃO 

04 

CARLOS 

HENRIQUE DOS 

SANTOS 

057.258.

354-05 
229775 13323170198 

RUA INTEGRAÇÃO 30 

GIRASSOL 
8897-9058 COOABITAÇÃO 

05 
EDNA MARIA DO 

NASCIMENTO 

000.603.

584-16 
1540066 - 

RUA DA CAIXA DÁGUA 

60 PITANGUI 
8719-1298 COOABITAÇÃO 

06 
FRANCISCA 

NUNES DA SILVA 

051.072.

584-84 
161946 - 

TV ANTONIO CABRAL 

DE BRITO TERCEIRA 

04 CENTRO 

9453-6247 COOABITAÇÃO 

07 
HELOISA DE 

SOUSA OLIVEIRA 

104.928.

094-61 
2435741 - 

RUA ALMIRANTE 

DOMINGO MACHADO 

104 ESTRELA DO MAR 

8731-9857 COOABITAÇÃO 

08 
IVAN CANDIDO 

DA SILVA 

049.137.

984-64 
2088745 12873122643 

RUA PRINCIPAL 

PÁSSAGEM DA VILA 
8888-7320 COOABITAÇÃO 

09 
IVANEIDE ALVES 

DA NOBREGA 

838.069.

974-20 
1314409 16296492430 

RUA DA LARANJEIRA 

363 ALTO EXTREMOZ 
9972-3034 COOABITAÇÃO 

10 

JACIARA 

BARBISA DA 

SILVA 

027.006.

174-60 
1540829 1263931464-7 

RUA DA PITOMBEIRA 

133 CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

3279-2966 

9400-3927 

COOABITAÇÃO 

11 

JUCILENE 

FILGUEIRA DA 

SILVA 

098.510.

054-01 
3058982 13249273642 

RUA ARAÇA 514 

ARAÇA 
87588450 COOABITAÇÃO 

12 
LEIDIANE 

BEZERRA 

064.583.

014-30 
2408587 13000479642 

RUA ANTONIO 

CABRAL DE BRITO 06 

CENTRO 

3279-2159 COOABITAÇÃO 

13 

LUIZ HERALDO 

CARVALHO DE 

FREITAS 

080.732.

714-00 
1830372 1637887724-7 

RUA CONJ DAS 

DUNAS PITANGUI  
9643-9208 COOABITAÇÃO 

14 
MARIZE GOMES 

DE LIMA 

076.629.

684-99 
2437579 12831477648 

RUA POVOADO SIMAO 

07 ESTIVAS 
8733-0352 COOABITAÇÃO 

15 
PRISCILA LUCAS 

DE OLIVEIRA 

085.160.

134-05 
3085579 1654876335 

TRAVESSA CICERO 

INACIO 09 PITANGUI 
8878-6724 COOABITAÇÃO 

16 

RAFAEL 

MESSIAS DA 

SILVA 

088.151.

684-86 
2823256 13277233641 

RUA TENENTE 

BOANERGES AMARAL 

FILHO 129 CENTRO 

8708-4408 COOABITAÇÃO 

17  
RUTH PINTO DA 

SILVA 

029.171.

204-52 
1710511 12741765458 

RUA COMANDANTE 

FERNANDO NAVARRO 

BRAGA 189 ESTRELA 

8842-7958 COOABITAÇÃO 

18 

SUELEM 

LOUYSE FELIX 

DE BORBA 

069.604.

384-03 
2635195 1654213827-8 

RUA SANTA 

ANGELICA 42 

PITANGUI 

3226-3093 

9116-7282 

COOABITAÇÃO 

19 
 

ALAN TARGINO 

 

049.212.

 - 
RUA: JOAQUIM DE 

GOIS 2004-CENTRO 

 

98723-
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DA SILVA 044-70 2019113 2801 ALUGUEL 

20 

 

ANA MARIA DE 

OLIVEIRA 

 

912.844.

574-00 

 

1435341 

- 

RUA: DOS 

COQUEIROS, 26 - 

ALTO EXTREMOZ. 

8714-9216 

8744-5344 

 

ALUGUEL 

21 

ANA PATRICIA 

NASCIMENTO DA 

SILVA  

 

000.000.

000-00 

 

00000 

- 

 

R. NOVA JERUSALEM  

 

9997-5436 

 

ALUGUEL 

22 
CARLA RAQUEL 

VILELA DA SILVA 

 

051.970.

504-11 

 

00000 

- 

R. DA MANGUEIRA, 

269 – ALTO 

EXTREMOZ. 

 

8863-5120 

 

ALUGUEL 

23 

ERICA 

SARMENTO DA 

SILVA 

 

047.658.

834-00 

 

1730221

2 

 

2096831767-1 

R. DAS DUNAS, 90 – 

PITANGUI. 

 

9145-1360 

 

ALUGUEL 

24 

GYSLENE DE 

OLIVEIRA 

VICTOR 

 

084.643.

694-92 

 

2557852 

- 

 

R. DA PITOMBEIRA, 94 

– ALTO EXTREMOZ. 

 

9171-0513 

 

ALUGUEL 

25 

JOSE CARDOSO 

DA SILVA 

JUNIOR 

 

087.374.

204-45 

 

2915328 

 

13568843454 

R. PEDRO RUFINO, 03 

– CENTRO  

 

8715-1032 

 

ALUGUEL 

26 

JOSE MARCOS 

SANTANA DA 

SILVA 

 

082.010.

834-07 

 

2427112 

 

- 

FAZENDA RIO DOCE - 

DENDE 

 

9166-2211 

 

ALUGUEL 

27 

JOSIMEIRE 

BATISTA DA 

SILVA BEZERRA 

 

014.428.

504-50 

 

2510319 

 

1634422431-3 

RUA SÃO FRANCISCO, 

01- CENTRO. 

 

 

8891-4368 

 

ALUGUEL 

28 

KALINE AMANDA 

PEREIRA DOS 

SANTOS 

 

063.795.

774-16 

 

2452675 

 

1625694099-8 

R. PRAIA DE SANTA 

RITA, 200 – SANTA 

RITA.  

8812-0942 

87480453 

 

ALUGUEL 

29 

MARIA DAS 

GRAÇAS SILVA 

DA COSTA 

 

007.376.

944-40 

 

685514 

 

1636997637-8 

RUA REDINHA, 42 – 

REDINHA. 

 

3224-2614 

 

ALUGUEL 

30 
MARIA JOSE DE 

ASSIS DA SILVA 

 

064.114.

354-05 

 

2280448 

- 

R. CRISTO 

REDENTOR, 16 – 

CENTRO. 

 

8886-9853 

 

ALUGUEL 

31 

 

MARIA JOSE 

FIRME  

 

878.236.

594-68 

 

1332689 

- 
R. SÃO JORGE 45 A – 

CENTRO.  

 

8836-7046 

 

ALUGUEL 

32 

 

MARIA SUELI 

FEITOSA  

 

365.771.

114-72 

 

1486274 

- 
R. DA PITOMBEIRA, 77 

– ALTO EXTREMOZ. 

8715-9692 

88769677 

 

ALUGUEL 

33    - 
R. ALMIRANTE 
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MARYELE 

SANTANA  

063.006.

914-03 

2349222  ERNESTO DE MELO. 8881-7098 ALUGUEL 

34 

RAIMUNDO DOS 

SANTOS 

FERNANDES  

 

044.232.

324-72 

 

117152 

- 

 

R. CARFANAUM, 13 – 

CENTRO.  

 

8832-3793 

 

ALUGUEL 

35 

RODRIGO 

MACHADO 

ALVES  

 

060.533.

564-84 

 

2109444 

 

1286199364-4 

R. FELIPE CAMARÃO, 

76- CENTRO. 

9912-1600 

8717-2382 

 

ALUGUEL 

36 

 

ALAN TARGINO 

DA SILVA 

 

049.212.

044-70 

 

2019113 

- 
RUA: JOAQUIM DE 

GOIS 2004-CENTRO 

 

98723-

2801 

 

ALUGUEL 

37 
ANA MARIA DA 

SILVA BRITO 

007.650.

484-00 
1011720 

16094132328

9 

RUA SÃO FRANCISCO 

142 ARAÇA 
3279-7185 

CEDIDA 

(CONTEMPLAD

A) 

38 
DOUGAS LUIZ 

DE PAULA 

285.277.

204-34 
466346 - 

RUA SUB OFICIAL 

SEVERIONO JOSE 697 

CENTRO CONJ 

ESTRELA DO MAR 

8735-1284 
CEDIDA 

HERANÇA 

39 
MARIA BETANIA 

MATIAS 

022.841.

434-23 
1305878 1645203398-1 

RUA SEGUNDA 12 

COMUM 
9992-0384 CEDIDA 

40 

ADELINE NAIRA 

SANTOS DA 

SILVA 

088.587.

314-92 
2709094 1303455564-3 

RUA DANUBIO 151 

CENTRAL PARK  
8882-2773 

SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHO 

41 

ADRIANA 

BATISTA DOS 

SANTOS 

082.225.

984-22 
2660059 1609485058-1 

RUA QUARTA 41 

ARAÇA  

3279-7134 

8741-5252 

SOLTEIRA 

42 

ADRIANA 

FERREIRA 

SOARES DE 

LIMA  

057.969.

244-27 
2353722 - 

RUA FELIPE 

CAMARÃO 21 CENTRO 
 

SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHO 

43 

ALLANNA 

PATRICIA DE 

OLIVEIRA 

011.404.

214-41 
2132853 - 

RUA DA MANGUEIRA 

409 CENTRO 
8823-4689 

DENUCIA CASA 

PROPRIA 

44 
ALINE AMARO 

DE ARAUJO 

1041.26

6.724-10 
2900796 - 

POVOADO MAILVINAS 

11 MALVINAS 
3231-3277 - 

45 

ANA  LOURDES 

DA COSTA 

GOMES  

092.181.

954-41 
2645892 - 

RUA DA LARANJEIRA 

02 CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

 - 

46 
ANA RUBIA DA 

SILVA 

010.731.

354-54 
2109423 1602889936-5 

RUA PARQUE DAS 

FLORES 20 PARQUE 

DAS FLORES 

9947-1328 
SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHOS 

47 

ANDERSON 

ANDRE LUCAS 

DA SILVA 

083.268.

464-30 

2815938

0 
1601094396-6 

RUA DO MORRO 118 

PITANGUI 

9116-9372 

9103-3658 

SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHOS 

48 

ANDREIA 

CAROLINE 

FERREIRA DA 

SILVA 

078.191.

854-57 
2028170 - 

RUA CELESTIAL 22 

LOT ELSHADAY 
8828-3830 CASA PROPRIA 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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49 

ARICLENES 

PEREIRA 

NASCIMENTO 

SILVA 

072.328.

244-75 
2399896 - 

RUA PITOMBEIRA 40 

ALTO EXTREMOZ 
8808-7934 - 

50 

BRUNA SUEZA 

DO 

NASCIMENTO 

BEZERRA  

016.718.

594-21 
3097573 1327786064-6 

RUA DOS 

COQUEOROS 

TERCEIRA 108 

PITANGUI 

9425-1293 REJEITADA 

51 

CAMILA 

CORREIA DE 

MORAES 

080.412.

214-83 
3273999 1325512664-8 

RUA DA GOIABEIRA 

118 CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

3279-2307 

8883-7213 

SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHOS 

52 
CRISTIANE 

MACIEL PAULINO 

056.329.

934-77 
3229146 1391928445-2 

RUA DA 

GOIABEIRA181 CONJ 

ALTO EXTREMOZ  

8724-6087 SOLTEIRA 

53 

EDVIVAN 

SERAFIM 

TAVARES 

068.090.

984-29 
2327881 1295038264-0 RUA SEXTA 22 ARAÇA  

SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHO 

54 

ELISANDRA 

MARIA DE 

OLIVEIRA 

037.643.

654-98 
1944002 20988140424 

RUA DA LINHA 34 

PASSAGEM DA VILA  
8881-6995 - 

55 

EMANOEL 

CRISTIANO 

ARAUJO 

FERNANDES 

828.588.

104-00 
1267629 - 

RUA SARG 

FERNANDES 

NASCIMENTO 733 

CONJ ESTRELA DO 

MAR 

8824-0461 

SOLTEIRA 

SITUAÇÃO 

FINANCEIRA 

PREVILEGIADA 

56 
EVERANE DOS 

SANTOS 

029.803.

564-25 
1779549 1608770714-0 

RUA PRES CAFÉ 

FILHO 37 CENTRO 
8756-1311 

SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHO 

57 

FRANCISCA 

CANIDE 

MACHADO 

466.455.

944-53 
781475 - 

RUA DA GOIABEIRA 

78-A CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

8862-2335 

ALUGUEL 

RENDA 

SUPEIOR 

58 

FRANCISCA 

PEREIRA DA 

SILVA 

062.969.

514-85 
1755235 

2003645302-

06 

RUA PASSAGEM DA 

VILA 70 PASSAGEM 

DA VILA 

8727-5673 

NÃ 

ALFABETIZADA 

DOC 

INELEGIVEL 

59 

FRANCISCO 

CANINDE 

GOMES DA 

SILVA  

878.254.

654-15 
1648240 - 

RUA PRINCIPAL 02 

MURICIR 
 - 

60 

FRANCISCO 

JULYANO 

MICHEL 

EUZEBIO 

070.577.

894-08 
1917329 - 

RUA PASSAGEM  DA 

VILA  34 
8825-9904 SOLTEIRO 

61 

GILVAN 

GERALDO DA 

SILVA  

033.422.

964-29 
1826838 - 

RUA SÃO JOÃO 28 

CONTENDA  
 CASA PRÓPRIA 

62 

GLAUCE 

MICHELE 

GOMES DE 

MEDEIROS  

912.346.

454-15 
1472845 12647420647 

RUA DO LIMONEIRO 

CONJ. ALTO 

EXTREMOZ 

8851-3946 CASA PRÓPRIA 

63 
JANAINA SILVA 

DE SOUSA  

068.774.

594-23 
2923582 - 

RUA  ALM NEWTON 

NAVARRO 649 CONJ 

ESTRELA DO MAR 

8729-1613 SOLTEIRA 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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64 

JOÃO DE DEUS 

VAZ CASTELO 

BRANCO  

535.583.

083-87 

3.055.74

9 
- 

RUA DO CAJUEIRO 

1970CENTRO 

8837-2448 

3232-4797 

SOLTEIRO Ñ 

TEM FILHO 

65 
JOÃO FERREIRA 

MENDES NETO 

072.642.

184-73 
2219122 1293828964-4 

RUA PRAIA DE AREIA 

PRETA 49 CENTRO 
8713-6722 

SOLTEIRO Ñ 

TEM FILHO 

66 

JOSE EDUARDO 

DE SOUSA 

BEZERRA  

423.023.

664-68 
1079230 - 

RUA SUB OFICIAL 

SEVERINO JOSE 

FERNANDES 746- 

CENTRO  

8807-7433 - 

67 

JUCILENE 

FILGUEIRA DO 

NASCIMENTO 

100.828.

154-96 
2915135 - 

RUA JARDIM OSASCO 

18 CENTRO  
9403-2497 

SOLTEIRA  

NÃO TEM 

FILHOS 

68 
JULIANA FREIRE 

CRUZ  

094.627.

424-51 
2698306 1312953664-6 

RUA DA GIABEIRA 199 

CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

3279-2845 

8839-6489 

SOLTEIRA  

NÃO  TEM 

FILHOS 

69 

JUNIER DO 

NASCIMENTO 

ALMEIDA  

099.512.

364-05 
3039524 - 

RUA ANJELICAL 48 

CENTRO 
8841-5063 - 

70 
LUIZ CARLOS 

SILVA DE LIMA  

074.171.

824-37 
2360544 - 

RUA DAS ORQUIDEAS 

58 ALTO EXTREMOZ  
 - 

71 

MANASSES 

MARDOQUEU DA 

SILVA  

068.370.

634-99 
2209249 1302140271-1 

RUA DA MANGUEIRA 

257 CONJ CENTAL 

PARK 

 
ALUGUEL  NÃO  

TEM FILHOS 

72 

MARCIA DE 

FREITAS 

SOARES  

057.254.

794-39 
2381018 - 

RUA PRINCIPAL 29 

ARAÇA  
3279-7102 - 

73 

MARIA 

AUXILIADORA 

DO 

NASCIEMNTO  

322.781.

874-49 
572035 2008375197-6 

RUA SARG FIRMINIO 

DO NASCIMENTO 698 

CENTRO 

8829-5954 SOLTEIRA 

74 

MARIA  

AUZENIRA DA 

SILVA CUNHA  

088.721.

784-28 
2343596 - 

RUA TRINTA E UM DE 

MARÇO 12 CENTRO 
9132-6761 - 

75 

MARIA DA 

APRESENTAÇÃO 

BARBOSA DOS 

SANTOS  

049.137.

974-92 
2306968 1640091986-5 

RUA PEDRINHAS 131 

PEDRINHAS  

8861-0294 

8837-7660 
- 

76 

MARIA DE 

LOUDES 

ARAUJO DA 

SILVA  

242.384.

224-49 
729104 1357570645-9 

RUA PROJETADA 97 

ARAÇA  
3279-7115 - 

77 

MARIA DO 

SOCORRO 

SOARES 

SANTIAGO  

336.115.

484-72 
632334 - 

RUA ALM DOMINGOS 

MACHADO 224 

CENTRO 

8839-9786 

32792064 

COABITAÇÃO 

CASA PRÓPRIA 

78 

MARIA 

WELLIANE SILVA 

DE SOUSA  

066.433.

044-40 
2553864 - 

RUA SHALOM 01 

CENTRO CONJ 

ELSHADAY 

8722-4923 SOLTEIRA 

79 

MARICELIA 

LOBATO DE 

MELO  

101.489.

414-00 
2900071 - 

TRAV EUCLIDES 

DANTAS 40 CENTRO 
8749-9023 

SOLTEIRA  

NÃO  TEM 

FILHOS 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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80 

MARINALVA 

PEDRO DO 

NASCIMENTO  

029.030.

334-63 

1355764

2 
- 

RUA PRIMEIRA 57 

MURICIR  
 

TEM CASA DO 

GOVERNO 

81 

MARYSANDRA 

RAQUELLY 

EUSEBIO DE 

PAULO 

875.705.

564-53 
832131 2032915900-3 

RUA PITANGUEIRA 

245 CENTRO CONJ 

ALTO EXTREMOZ 

3279-2062 

8848-0649 

DENUCIA CASA 

PRÓPRIA 

82 

MIKAEL SALES 

BEZERRA DA 

COSTA  

095.567.

714-92 
2541556 

13112943364-

2 

RUA DA GOIBEIRA 172 

CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

8864-9002 

SOLTEIRA  

NÃO  TEM 

FILHOS 

83 

MAYARA 

BARROS 

QUINTILIANO  

057.672.

844-66 
2820 1353194045-6 

RUA DO CAJUEIRO 

197 CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

8847-8507 

SOLTEIRA  

NÃO  TEM 

FILHOS 

84 

PASQUESWERT

ON DALLADYAER 

DE SOUZA  

072.293.

614-19 
2018254 1301139864-9 

RUA COMD JOSE 

HUMBERTO DE 

FARIAS 193 

8833-0429 

SOLTEIRO  

NÃO  TEM 

FILHOS 

85 

PAULO JUNIOR 

ANDRADE DA 

COSTA  

375.733.

444-00 
634139 17023096424 

RUA DA JAQUEIRA 10 

ALTO EXTREMOZ 
8712-5574 

DENUCIA CASA 

PRÓPRIA 

86 
RAFAELA NUNES 

DE LIMA  

109.632.

214-50 
3097003 - 

FAZENDA RIO DOCE 

DENDE  
  

85 

RANIELE 

SOARES 

SANTIAGO 

011.339.

654-75 
1774438 - 

RUA PAQ DAS 

JAQUEIRAS 18 

CENTRO 

8886-3245 COOABITAÇÃO 

86 

REGIANE 

ROSSINI 

SOARES  

014.951.

534-01 
2594372 - 

RUA CMD JOSE 

HUMBERTO DE 

FARIAS 170 CENTRO 

8856-8061 - 

87 

ROSETE 

OLIVEIRA DA 

SILVA  

068.771.

884-89 
2564832 1296285864-5 

RUA DA PITOMBEIRA 

70 CENTRO 
8878-0405 

SOLTEIRA  

NÃO  FILHOS 

88 
ROSIMEIRE DE 

PAIVA 

033.661.

054-88 
1917406 2004863275-3 

RUA DA PITOMBEIRA 

99 CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

8832-0311 

8866-2826 

DENUNCIA 

CASA PRÓPRIA 

89 

SANDRA DA 

COSTA 

CAVALCANTE 

014.343.

234-63 
2493666 1287302264-9 

RUA EUCLIDES 

DANTAS 21 CENTRO 

9104-3374 

9162-4549 

CASA PRÓPRIA 

90 

SANDRA MARY 

DO 

NASCIMENTO 

838.746.

744-87 
1311717 - 

RUA BELA VISTA  L-

01952NOVO 

EXTREMOZ 

9145-3633 - 

91  

SILVANEIDE 

BARBOSA 

BATISTA 

085.738.

764-25 
2900918 1312940764-1 

RUA  POV DE 

MALVINAS 12 

MALVINAS 

8746-9503 

9911-4664 

SOLTEIRA  

NÃO  TEM 

FILHOS 

92 

SUELI MARIA 

AMORIM DOS 

SANTOS  

650.996.

054-00 
2074999 1668849136-3 

RUA RENATO 

PEREIRA 47 CENTRO 
8843-9642 CASA PRÓPRIA 

93 

ADELINE  NAIRA 

SANTOS DA 

SILVA  

088.587.

314-92 
2709094 1303455564-3 

RUA DANUBIO 151 

CENTRAL PARK 
8882-2773 

SOLTEIRA  

NÃO  TEM 

FILHOS 

94 

ADRIANA 

BATISTA DOS 

SANTOS  

082.225.

984-22 

2666005

9 
1609485058-1 

RUA QUARTA 41 

ARAÇÁ 

3279-7134 

8741-5252 

SOLTEIRA 
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95 

ADRIANA 

FERREIRA 

SOARES DE 

LIMA  

057.969.

244-27 
2353722 - 

RUA FELIPE 

CAMARÃO 21 CENTRO 

EXTREMOZ 

8701-1363 

8757-8115 

SOLTEIRA  

NÃO  TEM 

FILHOS 

96 
ALINE AMARO 

DE ARAUJO  

104.266.

724-10 
2900796 - 

POVOADO MALVINAS 

11 MALVINAS 
3231-3277 - 

97 
ANA LOUDES DA 

COSTA GOMES  

092.181.

954-41 
2645892 - 

RUA DA LARANJEIRA 

02 CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

 - 

98 
ANA RUBIA DA 

SILVA  

010.731.

354-54 
2109423 1602889936-5 

RUA PARQUE DAS 

FLORES 20 PARQUE 

DAS FLORES 

9947-1328 
SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHOS 

99 

ANDERSON 

ANDRE LUCAS 

DA SILVA  

083.268.

464-30 

2815938

0 
1601094396-6 

RUA DO MORRO 118 

PITANGUI 

9116-9372 

9103-3658 

SOLTEIRO NÃO 

TEM FILHOS 

100 

ANDREIA 

CAROLINE 

FERREIRA DA 

SILVA  

078.191.

854-57 
2028170 - 

RUA CELESTIAL 22 

LOT E ELSHADAY 
8828-3830 CASA PRÓPRIA 

101 

ARICLENES 

PEREIRA 

NASCIEMENTO 

SILVA 

072.328.

244-75 

2399899

6 
- 

RUA DA PITOMBEIRA 

40 ALTO EXTREMOZ 
8808-7934 - 

102 

BRUNA SUEZA 

DO 

NASCIMENTO 

BEZERRA  

016.718.

594-21 
3097573 1327786064-6 

RUA DOS COQUEIROS 

118 TERCEIRA 

PITANGUI 

9425-1293 REJEITADO 

103 

CAMILA 

CORREIA DE 

MARAIS  

080.412.

214-83 
3273999 1325512664-8 

RUA DA GOIBEIRA 118 

CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

3279-2307 

8883-7213 

SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHOS 

104 

CRISTIANE 

MARCIEL 

PAULINO 

056.329.

934-77 
2329146 1391928445-2 

RUA DA GOIABEIRA 

181 CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

8724-6087 SOLTEIRA 

105 
EDVAN SERAFIM 

TAVARES  

068.090.

984-29 
2327881 1295038264-0 RUA SEXTA 22 ARAÇÁ  

SOLTEIRO NÃO 

TEM FILHOS 

106 

ELIENE DE 

OLIVEIRA 

NOBRE 

838.971.

434-53 
1266819 1609566599-0 

RUA DA PITOMBEIRA 

98 CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

3279-2414 

CASA PRÓPRIA 

SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHOS 

107 

ELISANDRA 

MARIA DE 

OLIVEIRA  

037.643.

654-98 
1944002 20988140424 

RUA DA LINHA 34 

PASSAGEM DA VILA 
8881-6995 - 

108 

EMANOEL 

CRISTIANO 

ARAUJO 

FERNANDES  

828.588.

104-00 

1266762

9 
- 

RUA SARG 

FERNANDES 

NASCIMENTO 733 

CONJ ESTRELA DO 

MAR 

8824-0461 

SOLTEIRA 

SITUAÇÃO 

FINANCEIRA 

PREVILEGIADA 

109 
EVERANE DOS 

SANTOS 

029.803.

564-25 
1779549 1608770714-0 

RUA PRES CAFÉ 

FILHO 37 CENTRO 
8756-1311 

SOLTEIRA NÃO 

TEM FILHOS 

110 

FRANCISCA 

CANINDE 

MACHADO  

466.455.

944-53 
781475 - 

RUA DA GOIBEIRA 78-

A CONJ ALTO 

EXTREMOZ 

8862-3935 

ALUGUEL 

RENDA 

SUPERIOR 
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111 

FRANCISCA 

PEREIRA DA 

SILVA  

062.969.

514-85 
1755235 2003645302-6 

RUA PASSAGEM DA 

VILA 70 PASSAGEM 

DA VILA 

8727-5673 

NÃO 

ALFABETIZADA 

DOC 

INELEGIVEL 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2017 

 
Aos 06 (Seis) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 050/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, 
DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional 
às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 
7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, 
PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

presente ARP.  
 

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

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

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessárias aos fornecimentos pretendidos;  
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c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09  
Endereço: R. Presidente Quaresma, 1105 – Alecrim – Natal/RN. 
CONTATO: (84) 3213-6146 – 32136579 – e mail: cirufar@terra.com.br 
Representante: Vicente de Paulo Avelino Sobrinho – CPF: 105.939.694-72 – Sócio Gerente 
 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

386 Losartana potássica + Hidrocloritiazida 50 + 
12,5mg, CX c/30 

150.000 Comp 0,19 

387 Losartana potássica + Hidrocloritiazida 100 + 
25mg, CX c/30 

100.000 Comp  0,26 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  
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Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
 
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
 
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
 
Art. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

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

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

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

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

 
Art. 15. 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, 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 gerenciador 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 limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
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Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
_____________________________________ 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09  
Vicente de Paulo Avelino Sobrinho – CPF: 105.939.694-72  
Sócio Gerente 
Empresa 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2017 

 
Aos 06 (Seis) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 050/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, 
DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional 
às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 
7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, 
PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – CNPJ: 12.305.387/0001-73 
Endereço: Av. Interventor Mario Câmara, 2300 – Cidade da Esperança – Natal/RN. 
CONTATO: (84) 3092-8000 – e mail: licitacao@prontomedica.com.br 
Representante: Silvana Cilene da Silva – CPF: 597.362.404-87 – Procuradora 
 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

178 Fluconazol 100 mg – c/8 3000 Comp 1,28 
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Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 15. 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, 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 gerenciador 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 limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
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Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

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

 
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
 
_____________________________________ 
RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – CNPJ: 12.305.387/0001-73 
Representante: Silvana Cilene da Silva  
CPF: 597.362.404-87 – Procuradora 
Empresa 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2017 

 
Aos 06 (Seis) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 050/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, 
DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional 
às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 
7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, 
PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

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

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

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
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c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

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

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

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

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

presente ARP.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
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Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME  
CNPJ: 40.790.727/0001-34  
Endereço: R. Lagoa da Pedra, 953 – Pitimbu – Natal/RN. 
CONTATO: (84) 3025-8124 – 3025-8404 
Representante: Luiz Silverio Sobrinho Junior – CPF: 012.426.584-75. 
 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

78 Cefalexina 500mg 150.000 Cápsul 0,31 

149 Enoxparina 40mg/04ml 3.000 Seringa 11,05 

296 Paracetamol 20 mg/ml – sol. Oral 15 ml 
-  

150.000 Fra/Gts 0,53 

358 Vacomicina 500 mg 8.000 Fa/Loifi 3,29 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  
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Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  

 
Art. 15. 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, 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 gerenciador 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 limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

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

 
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
 
_____________________________________ 
RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME  
CNPJ: 40.790.727/0001-34  
Luiz Silverio Sobrinho Junior – CPF: 012.426.584-75  
(Procurador) 
Empresa 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2017 

 
Aos 06 (Seis) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 050/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, 
DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional 
às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 
7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
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MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, 
PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

presente ARP.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
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;  

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


23 
ANO VII – Nº 1579 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2017 

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

 

 
 

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

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

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

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
DROGAFONTE LTDA – CNPJ: 08.778.201/0001-26,  
Endereço: R. Barão do Bonito, 408 – Varzea – Recife/PE. 
CONTATO: (81) 2102-18190 – e mail: licitacao@drogafonte.com.br 
Representante: FABIO DANIEL ANSELMO PEREIRA, CPF: 867.889.574-87 (procurador). 
 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

244 Metiformina 850 mg 750.000 Comp 0,05 

390 Pontaprazol 20 mg 50.000 Comp  0,27 

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

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

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

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

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.- 
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Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 15. 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, 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 gerenciador 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 limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
DROGAFONTE LTDA – CNPJ: 08.778.201/0001-26,  
FABIO DANIEL ANSELMO PEREIRA 
CPF: 867.889.574-87 (procurador). 
Empresa 
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2017 

 
Aos 06 (Seis) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 

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


26 
ANO VII – Nº 1579 – EXTREMOZ/RN, QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2017 

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

 

 
 

ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 050/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, 
DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional 
às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 
7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, 
PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

presente ARP.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  
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c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 
licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09  
Endereço: R. Presidente Quaresma, 1105 – Alecrim – Natal/RN. 
CONTATO: (84) 3213-6146 – 32136579 – e mail: cirufar@terra.com.br 
Representante: Vicente de Paulo Avelino Sobrinho – CPF: 105.939.694-72 – Sócio Gerente 
 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

386 Losartana potássica + Hidrocloritiazida 50 + 
12,5mg, CX c/30 

150.000 Comp 0,19 

387 Losartana potássica + Hidrocloritiazida 100 + 
25mg, CX c/30 

100.000 Comp  0,26 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 15. 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, 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 gerenciador 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 limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

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

 
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
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_____________________________________ 
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09  
Vicente de Paulo Avelino Sobrinho – CPF: 105.939.694-72  
Sócio Gerente 
Empresa 
 

 
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2017 
 
 

O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Extremoz/RN, por meio de seu Pregoeiro, torna 
público, a impetração de Recurso Administrativo no Pregão Presencial nº 056/2017, cujo objeto é Registro 
de Preços, contratação de serviços terceirizados contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, 
nas dependências dos órgãos municipais de vigilância desarmada, para o município de Extremoz/RN, 
protocolado tempestivamente pela empresa: EMPRESSERV EMPRESA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
LTDA-EPP – CNPJ: 10.639.977/0001-07, desde já fica aberto o prazo legal para apresentações das 
contrarrazões a quem de interesse.  

Extremoz/RN, 10 de outubro de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
Pregoeiro 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 067/2017 

 
Aos 06 (Seis) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 
08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o Senhor 
Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 050/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, DA 
ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE 
DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, 
à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, 
segundo as cláusulas e condições seguintes:  
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, 
PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  
 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria de Saúde, localizada em Extremoz/RN na qualidade de ÓRGÃO 
GERENCIADOR.  
 
Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  
 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação;  
b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive 
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  
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e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  
f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;  
g)  Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   
h)  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.  
 
Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
 
a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização de forma 
correta da mesma;  
b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias 
aos fornecimentos pretendidos;  
c) verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando 
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;  
d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;  
e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação efetivamente 
realizada; e  
f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente 
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.  
 
Art. 5º. O FORNECEDOR obriga-se a:  
 
a) Assinar o respectivo Contrato, no prazo máximo de 08 (oito) dias corridos, contados da convocação;  
b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento dos 
materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de 
utilizar a presente ARP;  
c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na licitação, 
contado da data de assinatura do contrato;  
d)   Entregar conforme especificações e preço registrados na presente ARP;  
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  
f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de 
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da 
presente ARP;  
i)  Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na 
presente ARP;  
j)  Pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos materiais 
entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou 
subsidiária por tal pagamento;  
l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 

Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo: ARTMED COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 04.361.467/0001-18  
Endereço: R. Luiz Dutra, 340 – Alecrim – Natal/RN 
CONTATO: (84) 3211-9821 
Representante: GABRIEL DELANNE MARINHO - CPF: 537.886.724-04. 
 

Item Descrição Qtd. Und Vlr. Unitário 

151 Enoxaparina , 80 mg – 0,8 2.000 Ser 40,35 
385 Losartana Potassica 100 mg 150.000 Comp  0,20 
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Art. 8º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  
 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 
d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 
superior do trabalho; 
g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  
 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  
 
Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal.- 
 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida 
no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para 
negociar o novo valor compatível ao mercado.  
 
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
 
a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação 
dos itens desta ARP.  
b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  
b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  
b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis.  
c) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.  
 
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  
 
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;  
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o 
valor total do Contrato;  
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  
 
Parágrafo Primeiro - A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa 
de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções 
previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
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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. 14. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 
I - Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e 
aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita 
execução contratual.  
 
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  
 
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
 
Art. 15. 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, 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 gerenciador 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 limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido 
 
. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
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Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 
Nada mais havendo a tratar, lavrei __________ CÍCERO ANTONIO BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a 
presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 
e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  
 
 
_____________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
 
_____________ 
ARTMED COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 04.361.467/0001-18  
GABRIEL DELANNE MARINHO  
CPF: 537.886.724-04. 
Empresa 
 
 
 
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 141/2017 
 
Pelo Município: FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 14.780.287/0001-24. 
Pelo Fornecedor: VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 70.154.968/0001-58. 
Objeto: Serviço de Revisão obrigatória de 20.000 (Vinte Mil Quilômetros), na concessionária autorizada do 
veículo Aircross 1.6, GL da Citroën, da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Valor das Peças R$ 325,00 
Valor dos Serviços R$ 160,00 
Valor Global R$ 485,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais); 
Base Legal: Lei n°. 8.666/93 - Art. 24, Inciso XVII. 
Pelo Município: FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 14.780.287/0001-24 – JOSIANA OLIVEIRA 
MENDES DA SILVA – SECRETARIA MUNC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Pelo Fornecedor: VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 70.154.968/0001-58. 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2017 

 
O Município de EXTREMOZ/RN, através da comissão permanente de licitação, nomeada pela portaria 
025/2017, torna público que fica marcado a sessão para recebimento dos envelopes e julgamento no dia 31 
de Outubro de 2017 as 10:00 Hrs, onde fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços N.º 
005/2017, visando a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução da 
construção de um centro de cultura e lazer para o município de Extremoz/RN. O Projeto básico, edital e seus 
anexos estão a disposição na sede da prefeitura sitio a Rua São Pedro, S/N – Loteamento São Miguel 
Arcanjo, Extremoz/RN, CEP 59.575-000 – Setor de licitações, Fone (84) 3279-4912. A sessão realizar-se-á 
na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN. 

EXTREMOZ - RN, 11 de outubro de 2017. 
CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA JUNIOR 
PRESIDENTE DA CPL 
Extremoz/RN 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPALPODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
Presidente: Fábio Vicente da Silva 

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 
2° Secretário: Renato José Barbosa Leite 
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3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 

PORTARIA Nº 105/2017 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ, no uso de suas atribuições legais, consoante 
permissibilidade do inciso XIX do artigo 30 e artigo 201, do Regimento Interno, 
RESOLVE: 
 
Art. 01º. Fica estabelecido ponto facultativo para todos os servidores da Câmara Municipal de Extremoz no 
dia 13 de Outubro de 2017 (Sexta - Feira), razão pela qual não haverá expediente ao público. 
 
Art. 02º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

Extremoz/RN, 11 de Outubro de 2017. 
 
 

Vereador FÁBIO VICENTE DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Extremoz/RN 

 
PORTARIA Nº 105/2017 * Republicação por incorreção 

 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO GESTOR DOS 
CONTRATOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
EXTREMOZ/RN. 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais; 
 
CONSIDERANDO os contornos literários da Lei 8.666/93;  
 
CONSIDERANDO, ainda, os preceitos delineados na Resolução 032/2016, diploma este emanada pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1° - Designar a servidora Laís Regina da Silva Teixeira, CPF: 066.624.574-69, para atuar como 
gestora dos contratos no âmbito dessa casa legislativa. 
 

Art. 2º – A gestora se responsabilizará pelo acompanhamento e a fiscalização da execução 
contratual, devendo informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa de qualidade 
dos serviços prestados pelos contratados, propor soluções e as sanções que entender cabíveis para a 
regularização das faltas e defeitos observados.  

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Registre-se. Cumpra-se. Publique-se. 
 

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

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

recolhimento.  

 

A COMISSÃO 
 

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

PREFEITURA DE EXTREMOZ 
 

Joaz oliveira Mendes da silva 
PREFEITO 

 
Francistony Joaquim Valentin da Silva 

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES 
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DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 

 
Rubens Danilo Sousa Damião 
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