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Diário Oficial 

Nº 1745 - ANO VIII QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018 
Prefeitura de Extremoz 

www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

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

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 
PORTARIA Nº 455/2018 – GP 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 935/2018 
 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear INGRID DE SOUSA SILVA MACHADO, CPF Nº 023.991.364-70, para o cargo de 
Gestora Pedagógica da Escola Municipal Professora Vera Lúcia Gonçalves, matrícula 382-1, eleita no dia 29 
de maio de 2018.  -, da Secretaria Municipal de Educação.  

 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 21 de junho de 2018. 

  
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 6/2018 

 PROCESSO Nº 290/2018 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 33/2018 

O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 
seu Secretário Municipal de Educação o Senhor José Elie Ribeiro, brasileiro, agente politico, CPF: - 
423.796.364-00, residente e domiciliado na Projetada, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO 
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 006/2018, cujo objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, a 
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, 
da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições 
seguintes:  

Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTUROS E PARCELADOS, 
VISANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMANETO, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram 

previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  

Art. 2º. Integra a presente ARP, a Secretaria Municipal de Administração, localizada em EXTREMOZ/RN na 
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e ORGÃO NÃO PARTICIPANTE.  
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Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as exigências 
insertas no art. 22º, do Decreto nº 7.892/2013.  

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:  

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

b)  Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;  

c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;  

d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 

fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 

peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

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

g) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;   

h) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na 
presente ARP.  

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

 

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

de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 

necessário ao fornecimento pretendidos;  

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

d) encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Serviços;  

e) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação 

efetivamente realizada; e  

f) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na 
presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou 

inadimplemento do particular.  

 

Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 

presente ata de ARP, conforme a seguir: 

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

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

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

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 

nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 

Art. 6º. O PRESTADOR DE SERVIÇO obriga-se a:  

 

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

convocação;  

b)  Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento dos materiais a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha 
a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;  

c)  Apresentar os matérias no prazo máximo definido na proposta de preços apresentada na 

licitação, contado da data de assinatura do contrato;  

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

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

f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 

de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  

g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 

assinatura da presente ARP;  

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

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

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

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

Parágrafo Único. Caso o Prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  

 

Art. 8°. O preço, a quantidade, o Prestador e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 

encontram-se indicados na tabela abaixo:  

 

Fornecedor: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME 

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

Endereço: RUA DOS COLIBRIS, 30 CJ ALAMEDA POTIGUAR, AMARANTE, SÃO GONÇALO/RN, CEP: 
59290-00  
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Representante: MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA - CPF: 652.681.724-68 

 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

 
Preço 

Unit.(R$) 
 

1 0006921 - CAMISETA – TECIDO: 50% algodão, 50% poliéster, COR: 
branca. DETALHE: recorte nos ombros na mesma malha na cor azul, gola 
careca, de punho da mesma composição da malha da camiseta na cor azul 
e personalização frente em silk de 8 cores. SILK, Logotipo da Prefeitura 
Municipal de Extremoz. (Edu-cação Infantil – 02 a 06 anos) conforme 
modelo anexo.  

MF Und.  8,84  

2 0006922 - SHORT - TECIDO: helanca, 100% poliamida, COR: azul 
DETALHE: recorte lateral na mesma helanca na cor branca e 
personalização no recorte lateral em silk de 8 cores. SILK: Logotipo da 
Prefeitura Municipal de Extremoz. (Edu-cação Infantil – 01 a 06 anos) 
conforme modelo anexo  

MF Und.  8,90  

3 0006923 - CAMISA COM MANGA - TECIDO: 50% algodão, 50% poliéster, 
COR: branca. DETALHE: recorte nos ombros na mesma malha na cor azul 
gola careca de punho da mesma composição da malha da camiseta na azul 
e personalização frente em silk de 8 cores. SILK,: Logotipo da Prefeitura 
Municipal de Extremoz. (Ensino Fundamental I – 07 a 12 anos) Conforme 
modelo anexo  

MF Und.  9,00  

4 0006924 - CALÇA – TECIDO: Tactel, cor azul marinho, tamanhos (07 a 10), 
com brasão e logomarca em silk de 8 cores. SILK, Logotipo da Prefeitura 
Municipal de Extremoz isento de qualquer defeito que comprometa sua 
apresentação, ótima durabilidade nos processos de lavagem, tamanho 
diversos conforme solicitação da secretaria em anexo, embalada 
individualmente em saco plástico transparente 

MF Und.  13,88  

5 0006925 - CAMISA COM MANGA - TECIDO50% algodão, 50% poliéster, 
COR: branca. DETALHE: recorte nos ombros na mesma malha na cor azul, 
gola careca de punho da mesma composição da malha da camiseta na cor 
azul e personalização frente em silk de 8 cores. SILK,: Logotipo da 
Prefeitura Municipal de Extremoz. Tamanhos (P,M, G) Conforme modelo 
anexo. 

MF Und.  9,00  

 

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

liquidação da despesa:  

 

§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

 

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal; 

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


5 
ANO VIII – Nº 1745 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018 

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

 

 
 

d) Certidão Negativa conjunta de Débito do Estado e Dívida Ativa do Estado do domicílio ou sede do 
licitante; 

e) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente pelo tribunal 

superior do trabalho; 

g) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  

 

§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  

 

§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 

CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  

 

§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  

 

Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

 

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

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

 

Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 
ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do Prestador 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.  

 

Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 

aceitação dos itens desta ARP.  

b) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria de Administração poderá:  

b.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis.  

b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis.  

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

Art. 14. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:  
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a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a 
Administração;  

b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  

c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por 

cento) sobre o valor total do Contrato;  

d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  

e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.  

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

a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem 
como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  

b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de entrega, e condições previstas nesta ARP, bem 
como o descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.  

 

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

 

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

 

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

 

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

Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  

 

I - Por iniciativa da Administração, quando:  

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  
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g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  

 

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

 

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

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

Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 

nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  

Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

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

 

Extremoz/RN, 20 de junho de 2018. 

 

 

José Elie Ribeiro 

CPF: - 423.796.364-00 

Secretário de Educação 

Município de Extremoz/RN 

 

_______________________________________ 

Gerenciador 

 

 

EMPRESA DETENTORA DA ATA: 

MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME - CNPJ: 11.886.312/0001-60. 

Representante Legal: MARIA DE FATIMA ARAÚJO SILVA 

CPF n.º 652.681.724-68. 

 

_______________________________________ 
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                         ASSINATURA 

 

 

Testemunhas: 

Nome: ________________________________CPF:________________________ 

Nome: ________________________________CPF:________________________ 

 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 9/2018 
 PROCESSO Nº 343/2018 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 34/2018 

 
 

O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo 
seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o Senhor José Elie Ribeiro, brasileiro, agente politico, CPF: - 
423.796.364-00, residente e domiciliado na Projetada, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO 
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 009/2018, cujo objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, a 
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, 
da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições 
seguintes: l 
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADAS DE 
MOCHILAS ESCOLARES, VISANDO ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

presente ARP.  
 

Art. 4º. O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  
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a) tomar conhecimento da presente ARP, inclusive às respectivas alterações, para fins de utilização 
de forma correta da mesma;  

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessário ao fornecimento pretendidos;  

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

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

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

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

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração 
Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia 
consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado:  

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

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

publico que assim solicitar.  
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 6º. O PRESTADOR DE SERVIÇO obriga-se a:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o Prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
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Art. 8°. O preço, a quantidade, o Prestador e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 

Fornecedor: R. AQUINO MEIRELES - ME 

CNPJ: 28.875.552/0001-62 Telefone: 99940-3333 Email: richellamaro009@gmail.com 

Endereço: RUA DOS ANTURIOS, 27 , NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN, CEP: 59150-423 

Representante: RICHELL AMARO NASCIMENTO - CPF: 009.873.344-33 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

 
Preço 

Unit.(R$) 
 

1 0006961 - MOCHILA – Medida: 40x30x19 cm. Cor: AZUL, em plástico 
tipo lona (lona PVC), com 2 divisórias externas, com 2 bolsos (um em 
cada lado) laterais em tela amarela, zíper reforçado, porta cartão para 
identificação do aluno nas costas da mochila, sublimação de 39,5cm x 
20,5cm com plastificação na frente da mochila com detalhe na borda 
com cor a ser definida pela SME no ato da emissão da ordem de 
serviço. Na primeira divisória, deve haver 1 bolso interno medindo 
11cm x 7cm e na segunda divisória deve haver 1 bolso interno 
medindo 12 cm x 21 cm. Etiqueta de venda proibida medindo 4cm x 1,5 
cm. (Educação Infantil e 1º e 2º Anos)  

RAME UND  17,99  

2 0006962 - MOCHILA – Medida: Costas 40x30x21 cm. Cor AZUL, 
frente: em plástico tipo lona (lona PVC), bolsos laterais na cor preta em 
tela preta com elástico, 2 bolsos na parte da frente – no bolso externo 
superior deve haver logotipo da Prefeitura Municipal de Extremoz 
pintada no bolso externo inferior deve haver detalhe em cadarço de 4 
mm de largura. Alças com desenho ergonômico curvadas em “S”, de 
42 cm de comprimento (medido em linha reta) e 7,5 cm de largura, 
parte das costas e alças acolchoadas com isomanta 8,0 mm de 
espessura. Etiqueta de venda proibida medindo 4cm x 1,5 cm. (3º ao 5º 
Anos) 

RAME UND  17,00  

3 0006966 - Kit de material para o Ensino Infantil 1 unidade Apontador 
com lixeira compatível com o lápis 2 unidades Borrachas brancas 2 
unidade Caixa de lápis de cor 1 unidade Estojo com divisórias 3 
unidades Lápis pretos nº 2 1 Unidade Copo plástico infantil 3 unidades 
Massa de modelar 1 unidade Nécessaire com escova de dente + pasta 
de dente+ toalhinha  

DIVERSOS Kit  40,50  

4 0006967 - Kit de material para 1º 2 e 3º º ano 1 unidade Apontador 
com lixeira compatível com o lápis 2 unidades Borrachas brancas 1 
unidade Caixa de lápis de cor (grosso triangular) 2 unidade Caneta 
marca texto 1 Unidade Copo plástico infantil 1 unidade Estojo com 
divisórias 3 unidades Lápis pretos nº 2 1 unidade Nécessaire com 
escova de dente + pasta de dente+ toalhinha 1 unidade Caderno de 
desenho 1 unidade Régua 30cm 1 unidade Tesoura sem ponta  

DIVERSOS Kit  51,00  

5 0006968 - Kit de material para 4º e 5 º ano 1 unidade Apontador com 
lixeira compatível com o lápis 2 unidades Borrachas brancas 1 unidade 
Caixa de lápis de cor (grosso triangular) 1 unidade Caneta marca texto 
2 unidades Canetas esferográficas azul 1 Unidade Copo plástico 
infantil 1 unidade Estojo com divisórias 3 unidades Lápis pretos nº 2 1 
unidade Caderno 6 matérias 1 unidade Nécessaire com escova de 
dente + pasta de dente+ toalhinha 1 unidade Caderno de desenho 1 
unidade Régua 30cm 1 unidade Tesoura sem ponta  

DIVERSOS Kit  52,00  

6 0006969 - Kit de material para 6º ao 9 º ano 1 unidade Apontador com 
lixeira compatível com o lápis 2 unidades Borrachas brancas 1 unidade 
Caneta marca texto 2 unidades Canetas esferográficas azul 3 unidades 
Lápis pretos nº 2 1 unidade Caderno 8 matérias 1 unidade Régua 30cm 
1 unidade Tesoura sem ponta  

DIVERSOS Kit  10,00  
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Art. 9º. O pagamento será efetuado na conta bancária do Órgão Participante, em até 30 (trinta) dias após a 
liquidação da despesa:  
 
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

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

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  

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

possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 
 
Art. 12. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

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

 
Art. 13. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

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

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

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

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

Parágrafo segundo - Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não 
contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da 
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
Parágrafo Terceiro - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante 
ficará isenta das penalidades mencionadas.  
Parágrafo Quarto - As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a 
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo 
a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a 
ampla defesa.  
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  

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

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

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 
8.666/93, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser 
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito 
municipal.  
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Extremoz/RN, 20 de junho de 2018. 
 

José Elie Ribeiro 
CPF: - 423.796.364-00 
Secretário de Educação 
Município de Extremoz/RN 

 
_______________________________________ 
Gerenciador 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
R. AQUINO MEIRELES - ME - CNPJ: 28.875.552/0001-62. 
Representante Legal: RICHELL AMARO NASCIMENTO 
 CPF n.º 009.873.344-33. 
 
_______________________________________ 
                         ASSINATURA 
 
 
Testemunhas: 
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Nome:________________________________CPF:______________________ 
 
Nome: ________________________________CPF:_____________________ 

 

 
PROCESSO Nº. 030/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018 
 
OBJETO: Registro de Preços Para Eventual Aquisição de Equipamentos de Informática. 
 

   
O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ, por intermédio da 

Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeado através da portaria de n.º 037/2017 de 18/12/2017, torna público que 
realizará a 2ª chamada dos itens 05 (Impressora não fiscal), Item 06 (Projetor Multimídia), 07 (Tela de 
Projeção), 08 (Leitor de Código de Barras) e 10 (Televisão), todos do Pregão Presencial n°. 014/2018, cujo 
objeto é o Registro de Preços Para Eventual Aquisição de Equipamentos de Informática, no dia 04 de julho 
de 2018, às 09:00 horas, na Sede do SAAE, localizado na Rua Antônio Cabral de Brito, nº. 208 – 
Extremoz/RN, CEP n°. 59.575-000, nos termos do edital e seus anexos, do tipo MENOR VALOR POR ITEM, 
com fito de atender as necessidades do SAAE/EXTREMOZ, vez que os itens restaram fracassados. 
   O Edital da presente licitação e seus anexos poderão ser retirados na sede do 
SAAE/EXTREMOZ/RN, no enderenço acima mencionado, em horário normal de funcionamento (De segunda 
a sexta feira das 8:00 às 14:00hs), ou através do e-mail: cpl.saaeextremoz@gmail.com. 
  Extremoz/RN, 21 de junho de 2018. 

 
 

RENATA THAIS S. SANTOS REIS 
Pregoeira 

 
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL n°. 013/2018 - SAAE 

  
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Extremoz, inscrito no CNPJ nº. 08.451.643/0001-63, neste ato representado por seu Diretor Presidente, 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Identidade nº. 
081.300 - SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº. 019.949.564-53; e DENIKELLE LOPES DE FARIAS, brasileira, 
solteira, portadora da Identidade nº. 2746326 – SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº. 076.964.824-08, 
doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da 
licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº. 013/2018, cujo objetivo fora a formalização de 
Registro de Preços para Eventual Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, conforme especificações 
discriminadas no Anexo I deste instrumento convocatório, que deverão ser minuciosamente observados 
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas, de acordo com as especificações contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital, a qual constitui-se em documento vinculativo 
e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta  no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto Federal nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 003/2017 – Prefeitura de Extremoz, segundo as 
cláusulas e condições seguintes:   
 
I – DO OBJETO:  
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços para Eventual Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado, cujas especificações, preço(s), 
quantitativo(s) e fornecedor (es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.   
  
II – DAS PARTES SIGNATÁRIAS:  
São partes signatárias da presente da Presente Ata de Registro de Preços:  
I - O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ - SAAE, inscrito no CNPJ nº. 
08.451.643/0001-63, com sede na Rua Antônio Cabral Brito, n°. 208, Centro, Extremoz, CEP n°. 59.575-000;  
II – EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.446.094/0001-
22, com sede na Rua Fonseca e Silva, n°. 1038, Alecrim, Natal/RN, CEP n°. 59.030-270, representada por 
seu sócio administrador, SUNEY SOARES DE SOUZA, portador da Cédula de Identidade n°. 1.776.875 – 
SSP/RN, inscrito no CPF sob o n°. 011.628.954-62. 
 
III – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:  

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
http://www.guiamais.com.br/extremoz-rn/r-antonio-cabral-de-brito
mailto:cpl.saaeextremoz@gmail.com
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O ÓRGÃO GERENCIADOR – SAAE/EXTREMOZ, obriga-se a:   
a. Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos equipamentos registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;   
b. Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;   
c. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive 
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;   
d. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;   
e. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; 
f. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;  
g. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,  
h. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.   
 
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: 
O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a: 
a. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de 
forma correta da mesma;   
b. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias 
à aquisição pretendida;   
c. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando 
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;   
d. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;   
e. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação efetivamente 
realizada; e   
f. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente 
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.   
 
V – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE FORNECEDOR:  
O FORNECEDOR obriga-se a:   
a) Retirar a respectiva Nota de Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou instrumento equivalente, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação;  
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente 
ARP;   
c) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no prazo máximo definido NO TERMO DE 
REFERÊNCIA e ANEXO II DO EDITAL N°. 013/2018 - SAAE, contado da data de recebimento Nota de 
Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou instrumento equivalente;   
d) Fornecer/executar os produtos/serviços conforme especificação, marca e preço registrados na presente 
ARP;   
e) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no respectivo endereço do órgão participante da 
presente ARP; 
f) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ARP; 
g) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de 
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
h) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da 
presente ARP; 
i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na 
presente ARP;   
j) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos equipamentos 
entregues, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou 
subsidiária por tal pagamento; 
k) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   
 
VII – DOS VALORES REGISTRADOS: 
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, e vigorará por um período de até 12 (doze) meses. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Parágrafo Primeiro - Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no 
período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar 
documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão 
analisados pela Administração, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.   
  Parágrafo Segundo - O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos serviços 
registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo: 
 

EMPRESA: EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

TELEFONE: (84) 3025-0288 

E-MAIL: admequipamix@gmail.com 

ITEM DESCRIÇÃO DO 
OBJETO 

QTD. UNID. MARCA / 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 
Ar Condicionado, com 
capacidade de 9.000 

Btus, Tipo Split Hi-wall 
05 Unid. 

 
ELGIN / Eco 

Inverter 
HVFI09B2IA  

R$ 1.458,00 R$ 7.290,00 

02 
Ar Condicionado, com 
capacidade de 12.000 
Btus, Tipo Split Hi-wall 

10 Unid. 
 

GREEE / Eco 
Garden Inverter 

R$ 1.650,00 R$ 16.500,00 

03 
Ar Condicionado, com 
capacidade de 18.000 
Btus, Tipo Split Hi-wall 

05 Unid. 

 
ELGIN / Eco 

Inverter 
HVFI18b2IA 

R$ 2.610,00 R$ 13.050,00 

 
VIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado pela Diretoria Administrativa e Financeira, quando solicitado os créditos, em até 
15 (quinze) dias após a apresentação de notas fiscais e faturas, devidamente atestadas pela unidade 
responsável.  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos: 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
d) Certificado de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal;  
e) Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;  
f) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, para as 
empresas sediadas no Rio Grande do Norte;  
g) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
h) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  
 
IX – DA PUBLICIDADE: 
O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis 
alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Munícipio.  
 
X – DA REVISÃO:  
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, podendo 
sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação. 
 
§1º. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAAE e/ou o órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 
"d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666 de 1993. 
2° Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
3°. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
4° Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
XI – DA ENTREGA DOS MATERIAIS: 
O SAAE de acordo com a necessidade do Órgão, e após aprovação do orçamento prévio, emitirá a 
Autorização de Compras, que poderá ser remetida via fax, e-mail ou retirada pessoalmente, contendo o 
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número e a data da emissão, o valor da aquisição e o quantitativo dos produtos, para em seguida firmar o 
respectivo contrato com a vencedora. 
 
No caso de adesão, caberá ao órgão beneficiário proceder à verificação quanto à qualidade, quantidade e 
conformidade do material entregue observada as especificações do Edital e da proposta de preços do 
vencedor do registro, para posterior emissão do atestado de recebimento definitivo pelo titular do órgão 
beneficiário, mediante aposição de visto na respectiva nota fiscal, que não poderá ultrapassar o prazo de 05 
(cinco) dias corridos, contados do recebimento desta. 
 
§1º. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:  
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido no Termo de Referência, contado a partir da assinatura 
do instrumento de contrato e/ou documento similar.  
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante 
o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.  
c) A entrega deverá ser feita no endereço do SAAE e/ou do órgão participante, citado na Autorização de 
Compra/Contrato.  
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da CONTRATADA, INCLUSIVE DIFERENÇA 
DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO, se houver. 
 
O recebimento e aceitação do material pelo SAAE e/ou do órgão beneficiário não exclui a responsabilidade 
civil da vencedora por vícios de execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no 
Edital, seus Anexos e na proposta vencedora, posteriormente verificados, nos termos do § 2°, do art. 73, da 
Lei n° 8.666/1993. 
 
§1º. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
a) O recebimento dos produtos/serviços deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP;  
b) Não serão aceitos produtos com prazo de fabricação inferior ao definido no Termo de Referência, a contar 
do seu recebimento provisório, tão pouco vencido e ou algum defeito;  
c) Por ocasião da entrega/execução, a CONTRATADA deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a 
matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da CONTRATANTE responsável pelo 
recebimento;  
d) O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo;  
e) Constatada irregularidades no objeto contratual, o SAAE poderá:  
e.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se 
disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;  
e.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação.  
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.  
 
§2º. Verificado algum motivo superveniente: fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
a CONTRATANTE poderá conceder prorrogação de prazo necessária, desde que o respectivo pedido seja 
apresentado pela CONTRATADA, por escrito, devidamente fundamentado, até 05 (cinco) dias antes do 
vencimento do prazo contratual. 
 
XII – DAS SANÇÕES: 
São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em legislação pertinente, no termo de referência e/ ou contrato, da responsabilidade civil e criminal 
que seus atos ensejarem:  
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração; 
 b) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do Contrato;  
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. 

 
§1º – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa 
de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções 
previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
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b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o 
descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. 
Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “d” e “e”.  
§2º – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 
anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso 
concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
§3° – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará 
isenta das penalidades mencionadas.  
§4° – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração 
poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
§5º – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo do 
SAAE, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.  
 
XIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
O Fornecedor terá seu registro cancelado:  
I – Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e 
aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e 
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. 
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita 
execução contratual.  
§1º - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 
assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  
§2º - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado 
mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Diretor Presidente do SAAE.  
 
XIV – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO: 
Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 
7.892/13, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, Estado 
do Rio Grande do Norte. Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ (RENATA 
THAIS S. SANTOS REIS), a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai assinada 
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es). 
  Extremoz/RN, 12 de junho de 2018.  
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente 

 
DENIKELLE LOPES DE FARIAS 

Diretora Administrativa e Financeira 
 

SUNEY SOARES DE SOUZA 
Sócio Administrador 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 12/2018 
Pregão Presencial n°. 015/2018 - SAAE 

  
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Extremoz, inscrito no CNPJ nº. 08.451.643/0001-63, neste ato representado por seu Diretor Presidente, 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Identidade nº. 

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


18 
ANO VIII – Nº 1745 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018 

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

 

 
 

081.300 - SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº. 019.949.564-53; e DENIKELLE LOPES DE FARIAS, brasileira, 
solteira, portadora da Identidade nº. 2746326 – SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº. 076.964.824-08, 
doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da 
licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº. 015/2018, cujo objetivo fora a formalização de 
Registro de Preços para Eventual Aquisição de Mobiliário, conforme especificações discriminadas no Anexo I 
deste instrumento convocatório, que deverão ser minuciosamente observados pelos licitantes quando da 
elaboração de suas propostas, de acordo com as especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA 
constante dos Anexos deste Edital, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à 
luz da permissão inserta  no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Federal nº. 7.892/2013 
e Decreto Municipal nº. 003/2017 – Prefeitura de Extremoz, segundo as cláusulas e condições seguintes:   
 
I – DO OBJETO:  
A presente Ata de Registro de Preços para Eventual Aquisição de Mobiliário, cujas especificações, 
preço(s), quantitativo(s) e fornecedor (es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório 
supracitado.   
  
II – DAS PARTES SIGNATÁRIAS:  
São partes signatárias da presente da Presente Ata de Registro de Preços:  
I - O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ - SAAE, inscrito no CNPJ nº. 
08.451.643/0001-63, com sede na Rua Antônio Cabral Brito, n°. 208, Centro, Extremoz, CEP n°. 59.575-000;  
II – G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 
08.336.975/0001-05, com sede na Rua Tabeliã Maria da Cruz, S/N, Setor 4, Distrito Industrial I, Macaíba/RN, 
CEP n°. 59.280-000, neste ato representada por seu procurador, EDUARDO PENIDO LAGES, portador da 
Cédula de Identidade n°. 1.652.819 – SSP/RN, inscrito no CPF sob o n°. 009.751.834-43. 
 
III – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:  
O ÓRGÃO GERENCIADOR – SAAE/EXTREMOZ, obriga-se a:   
a. Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos equipamentos registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;   
b. Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;   
c. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive 
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;   
d. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;   
e. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das 
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; 
f. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;  
g. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,  
h. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.   
 
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE: 
O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a: 
a. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de 
forma correta da mesma;   
b. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias 
à aquisição pretendida;   
c. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando 
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;   
d. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;   
e. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a contratação efetivamente 
realizada; e   
f. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente 
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.   
 
V – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE FORNECEDOR:  
O FORNECEDOR obriga-se a:   
a) Retirar a respectiva Nota de Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou instrumento equivalente, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da convocação;  
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b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente 
ARP;   
c) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no prazo máximo definido NO TERMO DE 
REFERÊNCIA e ANEXO II DO EDITAL N°. 015/2018 - SAAE, contado da data de recebimento Nota de 
Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou instrumento equivalente;   
d) Fornecer/executar os produtos/serviços conforme especificação, marca e preço registrados na presente 
ARP;   
e) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no respectivo endereço do órgão participante da 
presente ARP; 
f) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO 
GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ARP; 
g) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de 
habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  
h) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da 
presente ARP; 
i) Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na 
presente ARP;   
j) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos aos equipamentos 
entregues, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou 
subsidiária por tal pagamento; 
k) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.   
 
VII – DOS VALORES REGISTRADOS: 
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, e vigorará por um período de até 12 (doze) meses. 

Parágrafo Primeiro - Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no 
período de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar 
documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão 
analisados pela Administração, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.   
 
  Parágrafo Segundo - O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos serviços 
registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo: 
 

EMPRESA: G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA ME 

TELEFONE: (84) 4006-5767 / 99179-3639 

E-MAIL: gtrigueiro@gtrigueiro.com / licitação@gtrigueiro.com.br  

LOTE 01 

Item Descrição do Produto Quantidade Unid. 
Marca / 
Modelo 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Global (R$) 

01 

ESTAÇÕES DE TRABALHO EM L 
MEDINDO 1,60 X 1,60 - Medidas: 
variação máxima de +/- 5% exceto 
na altura do tampo. Tampo: em 
“L”, em MDF/MDP, com espessura 
de 25mm, densidade média de 600 
kg/m³ passa cabos para tampo 
injetado em termoplástico 
(polipropileno) de alta resistência a 
abrasão e impacto, composto por 
duas partes, bordas encabeçadas 
com fita de borda de 
POLIESTIRENO OU PVC ou 
poliestireno com espessura de 
2,0mm na mesma cor do tampo e 
raio ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com a NBR 
13966. A parte superior texturizada 
em formato triangular, com opção 
de três passagens de cabos 

10 Unid. 

 
 
 
 

Marelli 
Sistema Z 
/ ZL 1616 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.240,00 

 
 
 
 

12.400,00 
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destacáveis equidistantes 120 
graus. Parte inferior em anel de 
encaixe com mínimo ø70 mm e 
três organizadores de cabos 
equidistantes 120 graus, cada um 
deles subdivididos em duas 
passagens de cabos. Painel 
frontal: em MDF/MDP, com 
espessura mínima de 15mm, 
revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, encabeçada na 
parte inferior com fita de borda de 
POLIESTIRENO OU PVC da cor 
do melamínico, fixado à estrutura 
através de parafuso aço 
conformado para minifix com rosca 
M6, e tambor minifix de zamac 
altamente resistente ao torque. 
Calha: para passagem de cabos 
em chapa de aço SAE 1010/20 
dobrada em formato “U” e sistema 
de divisão de cabos através de 03 
canaletas internas em chapa de 
aço. Acabamento em pintura epóxi 
e tratamento superficial 
anticorrosivo com secagem em 
estufa, podendo ser fixado no 
tampo por meio de parafusos 
rosca auto cortante tipo chipboard. 
Estrutura metálica com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 
Coluna central em chapa de aço 
SAE 1020 com 200x652x1,2mm 
estampado com design 
diferenciado, com passagem de 
cabos na parte interna da coluna 
com tampa de acabamento em 
chapa de aço SAE 1020 com 
610x91,5x0,6mm. Possui orifício 
lateral em formato oblongo 
24x80mm com acabamento e 
tampa injetados em ABS 
possibilitando a passagem de 
cabos entre as estruturas. 
Travessa superior em chapa de 
aço SAE 1020 75x480x1,9mm, 
travessa inferior confeccionada em 
chapa de aço SAE 1020 
60x560x1,9mm conformado com 
raio médio de 3750mm, dotado de 
passagens de cabos na região da 
coluna, com formato oblongo 
24x80mm e acabamento injetado 
em ABS. Sapatas reguláveis em 
formato redondo com rosca M8 
injetadas em polietileno copolímero 
de alta resistência a impactos e 
abrasão. Fixação ao tampo através 
de parafuso rosca auto cortante 
tipo chipboard cementado 4,5 x 
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20mm com alta resistência ao 
torque. Fixação aos painéis 
frontais através de parafuso 
sistema minifix com rosca M6. 
Dimensões: Largura: 1,60m; 
Profundidade: 1,60m; Altura: 
0,73m; Cor a definir; Devidamente 
montado; Garantia mínima de 05 
(cinco) anos. 
 
Apresentar na licitação 
(abertura da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais 
recente) emitido por certificadora 
acreditada pelo INMETRO; no 
certificado deverão estar 
identificados o fabricante e o 
modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos 
cotados, em língua portuguesa e 
com imagem dos objetos, com 
nível de informação suficiente 
para avaliação da Pregoeira e 
sua Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos 
da licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, (ABNT 
13966:2008); 
- Certificado emitido pela ABNT- 
rótulo ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 
 

 
 

02 
 
 

MESA RETANGULAR MEDINDO 
1,70 X 0,70, Medidas: variação 
máxima de +/- 5% exceto na altura 
do tampo. Tampo: em MDF/MDP, 
com espessura de 25mm, 
densidade média de 600 kg/m³ e 
revestido com laminado melamínico 
de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas 
retas encabeçadas com fita de 
borda em POLIESTIRENO OU PVC 
na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR 13966. 
Fixação à estrutura através de 
parafusos rosca auto cortante tipo 

10 Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.000,00 
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chipboard. Painel frontal: em 
MDF/MDP, com espessura de 
15mm, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, encabeçada na 
parte inferior com fita de borda na 
cor do melamínico, fixado à 
estrutura através de parafuso aço 
conformado para minifix com rosca 
M6, e tambor minifix de zamac 
altamente resistente ao torque. 
Calha para passagem de cabos em 
chapa de aço SAE 1010/20 
dobrada em formato “U” e sistema 
de divisão de cabos através de 3 
canaletas internas em chapa de 
aço. Acabamento em pintura epóxi 
e tratamento superficial 
anticorrosivo com secagem em 
estufa, podendo ser fixado nos 
tampos por meio de parafusos 
rosca auto cortante tipo chipboard. 
Estrutura metálica com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 
Coluna central em chapa de aço 
SAE 1020 com 200x652x1,2mm 
estampado com design 
diferenciado, com passagem de 
cabos na parte interna da coluna 
com tampa de acabamento em 
chapa de aço SAE 1020 com 
610x91,5x0,6mm. Possui orifício 
lateral em formato oblongo 
24x80mm com acabamento e 
tampa injetados em ABS 
possibilitando a passagem de 
cabos entre as estruturas. Travessa 
superior em chapa de aço SAE 
1020 75x480x1,9mm, travessa 
inferior confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020 60x560x1,9mm 
conformado com raio médio de 
3750mm, dotado de passagens de 
cabos na região da coluna, com 
formato oblongo 24x80mm e 
acabamento injetado em ABS. 
Sapatas reguláveis em formato 
redondo com rosca M8 injetadas 
em polietileno copolímero de alta 
resistência a impactos e abrasão. 
Fixação ao tampo através de 
parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboard cementado 4,5 x 20mm 
com alta resistência ao torque. 
Fixação aos painéis frontais através 
de parafuso sistema minifix com 
rosca M6. Dimensões mínimas: 
Largura: 1,60m; Profundidade: 
0,70m; Altura: 0,73m; Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos. 

Sistema Z 
/ ZR 1607 
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Apresentar na licitação 
(abertura da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais 
recente) emitido por certificadora 
acreditada pelo INMETRO; no 
certificado deverão estar 
identificados o fabricante e o 
modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos 
da licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

03 

ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO 
MESA RETA COM DIVISOR 
LATERAL E FRONTAL. Medindo 
1,20 X 0,60 o máxima de +/- 5% 
exceto na altura do Tampo: em 
MDF/MDP, com espessura de 
25mm, densidade média de 600 
kg/m³ e revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a 
abrasão, bordas retas encabeçadas 
com fita de borda em 
POLIESTIRENO OU PVC na 
mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR 13966. 
Fixação à estrutura através de 
parafusos rosca auto cortante tipo 
chipboard. Painel frontal: em 
MDF/MDP, com espessura de 
15mm, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, encabeçada na 
parte inferior com fita de borda na 
cor do melamínico, fixado à 
estrutura através de parafuso aço 

30 Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marelli 
Sistema Z 
/ ZR 1206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

905,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.150,00 
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conformado para minifix com rosca 
M6, e tambor minifix de zamac 
altamente resistente ao torque. 
Calha para passagem de cabos em 
chapa de aço SAE 1010/20 
dobrada em formato “U” e sistema 
de divisão de cabos através de 3 
canaletas internas em chapa de 
aço. Acabamento em pintura epóxi 
e tratamento superficial 
anticorrosivo com secagem em 
estufa, podendo ser fixado nos 
tampos por meio de parafusos 
rosca auto cortante tipo chipboard. 
Estrutura metálica com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 
Coluna central em chapa de aço 
SAE 1020 com 200x652x1,2mm 
estampado com design 
diferenciado, com passagem de 
cabos na parte interna da coluna 
com tampa de acabamento em 
chapa de aço SAE 1020 com 
610x91,5x0,6mm. Possui orifício 
lateral em formato oblongo 
24x80mm com acabamento e 
tampa injetados em ABS 
possibilitando a passagem de 
cabos entre as estruturas. Travessa 
superior em chapa de aço SAE 
1020 75x480x1,9mm, travessa 
inferior confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020 60x560x1,9mm 
conformado com raio médio de 
3750mm, dotado de passagens de 
cabos na região da coluna, com 
formato oblongo 24x80mm e 
acabamento injetado em ABS. 
Sapatas reguláveis em formato 
redondo com rosca M8 injetadas 
em polietileno copolímero de alta 
resistência a impactos e abrasão. 
Fixação ao tampo através de 
parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboard cementado 4,5 x 20mm 
com alta resistência ao torque. 
Fixação aos painéis frontais através 
de parafuso sistema minifix com 
rosca M6. Dimensões mínimas: 
Largura: 1,20m; Profundidade: 
0,60m; Altura: 0,73m; Divisores 
frontais e laterais medindo Altura: 
0,30m, Largura: 1,20 em 
melamínico mantendo padrão 
utilizado no tampo. Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos.  
 
Apresentar na licitação 
(abertura da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
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acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais 
recente) emitido por certificadora 
acreditada pelo INMETRO; no 
certificado deverão estar 
identificados o fabricante e o 
modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos 
da licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

04 

MESA DE REUNIÃO REDONDA 
MEDINDO 1,20M. Medidas: 
variação máxima de +/- 5% exceto 
na altura do tampo. Tampo em 
formato circular para reuniões com 
diâmetro de 1,20m, em MDF/MDP, 
com espessura de 25mm e 
densidade média de 600 kg/m³ com 
revestimento em laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces resistente a 
abrasão, bordas retas encabeçadas 
com fita de borda em 
POLIESTIRENO OU PVC com 
espessura mínima de 2,0 mm na 
mesma cor do tampo e raio 
ergonômico no contato com o 
usuário de acordo com NBR 13966. 
Fixação à estrutura através de 
parafusos rosca auto cortante tipo 
chipboard. Estrutura metálica para 
mesa redonda medindo 730mm 
com base de diâmetro de 870mm, 
com tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi, com coluna central 
em tubo de aço 4” SAE 1010/20 
com espessura 1,5mm, dotada de 
passagens de cabos na parte 
superior da coluna, 4 travessas 

03 Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marelli 
Sistema Z 

/ ZM 
C1200P 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

799,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.397,00 
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superiores em tubo de aço SAE 
1020 20x30x1,2mm e 5 travessas 
inferiores de tubo de aço elíptico 
SAE 1020 20x45x1,9mm 
conformado com raio médio de 
1100mm, com ponteiras de 
acabamento injetadas em 
polipropileno. Sapatas reguláveis 
em forma octogonal com rosca M6 
e injetadas em polietileno 
copolímero de alta resistência a 
impactos e abrasão. Fixação ao 
tampo através de parafuso rosca 
auto cortante tipo chipboard 
cementado 4,5 x 20mm com alta 
resistência ao torque. Cor a definir; 
Devidamente montada; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos. 
 
Apresentar na licitação 
(abertura da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais 
recente) emitido por certificadora 
acreditada pelo INMETRO; no 
certificado deverão estar 
identificados o fabricante e o 
modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos 
da licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo:  
 

05 

MESA DE REUNIÃO 
RETANGULAR PARA 08 
PESSOAS. Medidas: variação 
máxima de +/- 5% exceto na altura 
do tampo. Mesa de reunião 
medindo 2.00 x 1.00 x 0.73m com 
tampo reto para mesas 
autoportantes ou sistemas de 

 
 

02 
Unid. 
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estações de trabalho, em madeira 
aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, 
com espessura de 25mm, e 
revestido com laminado melamínico 
de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas 
retas encabeçadas com fita em 
poliestireno de superfície visível, 
com espessura de 2,0mm na 
mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR13966. 
Fixado à estrutura através de 
parafusos rosca autocortante tipo 
chipboard. Tampo com furo para 
encaixe de caixa de tomadas 
elétricas. Barras de união para 
estruturas de plataformas de 
trabalho de secção retangular em 
aço tubular SAE 1020 de 
30x50x1,06 mm com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 
Fixadas às estruturas laterais e 
centrais através de parafusos e 
porcas métricas de montagem. 
Estrutura para tampos de trabalho 
sem acesso ao cabeamento por 
tampa basculante. Estrutura com 
pernas e travessa superior de 
secção quadrada em aço tubular 
SAE 1020 de 50x50x2,25 mm, 
corte a 45° para perfeito 
acabamento por processo de 
lixamento da solda, com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 
Unidas às barras de união através 
de parafusos e porcas métricas de 
montagem. Ponteiras de 
acabamento na extremidade inferior 
do tubo, em contato com o piso, 
injetadas em material termoplástico 
com boa resistência mecânica a 
impactos, sapatas de nivelamento 
do piso com rosca métrica m6 e 
corpo injetado em polipropileno. 
Cor a definir; devidamente 
montada; Garantia mínima de 05 
(cinco) anos. 
 
Apresentar na licitação 
(abertura da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais 
recente) emitido por certificadora 
acreditada pelo INMETRO; no 
certificado deverão estar 

 
 

Marelli 
Open / 
OMRP 
2010 

 
 

2.020,00 
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identificados o fabricante e o 
modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos 
da licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

06 

MESA PARA COPA Medidas: 
variação máxima de +/- 5% exceto 
na altura do tampo. Mesa de 
reunião medindo 1.80 x 0.80 x 
0.73m com tampo reto para mesas 
autoportantes ou sistemas de 
estações de trabalho, em madeira 
aglomerada com resina fenólica e 
partículas de granulometria fina, 
atendendo as normas vigentes de 
níveis de emissão de formaldeído, 
com espessura de 25mm, e 
revestido com laminado melamínico 
de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas 
retas encabeçadas com fita em 
poliestireno de superfície visível, 
com espessura de 2,0mm na 
mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com nbr13966. 
Fixado à estrutura através de 
parafusos rosca autocortante tipo 
chipboard. Tampo com furo para 
encaixe de caixa de tomadas 
elétricas. Barras de união para 
estruturas de plataformas de 
trabalho de secção retangular em 
aço tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 
1,06 mm com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 
Fixadas às estruturas laterais e 
centrais através de parafusos e 
porcas métricas de montagem. 

02 Unid. 
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Estrutura para tampos de trabalho 
sem acesso ao cabeamento por 
tampa basculante. Estrutura com 
pernas e travessa superior de 
secção quadrada em aço tubular 
SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, 
corte a 45° para perfeito 
acabamento por processo de 
lixamento da solda, com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 
Unidas às barras de união através 
de parafusos e porcas métricas de 
montagem. Ponteiras de 
acabamento na extremidade inferior 
do tubo, em contato com o piso, 
injetadas em material termoplástico 
com boa resistência mecânica a 
impactos, sapatas de nivelamento 
do piso com rosca métrica m6 e 
corpo injetado em polipropileno. 
Cor a definir; devidamente 
montada; Garantia mínima de 05 
(cinco) anos;  
 
Apresentar na licitação 
(abertura da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais 
recente) emitido por certificadora 
acreditada pelo INMETRO; no 
certificado deverão estar 
identificados o fabricante e o 
modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos 
da licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 
 

 
 

ESTAÇÃO DE TRABALHO (TIPO 
BAIA DE ATENDIMENTO AO 

 
02 

 
 

 
 

 
 

 
 

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


30 
ANO VIII – Nº 1745 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018 

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

 

 
 

07 PÚBLICO), com 03 postos de 
trabalho. Compostas de TAMPOS, 
CONEXÕES e PAINÉIS 
DIVISÓRIOS Medidas: variação 
máxima de +/- 5% exceto na altura 
do tampo. Tampo: em MDF/MDP, 
com espessura de 25mm, 
densidade média de 600 kg/m³ e 
revestido com laminado melamínico 
de baixa pressão em ambas as 
faces, resistente a abrasão, bordas 
retas encabeçadas com fita de 
borda em POLIESTIRENO OU PVC 
na mesma cor do tampo e raio 
ergonômico de contato com o 
usuário de acordo com NBR 13966. 
Fixação à estrutura através de 
parafusos rosca auto cortante tipo 
chipboard. Painel frontal: em 
MDF/MDP, com espessura de 
15mm, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, encabeçada na 
parte inferior com fita de borda na 
cor do melamínico, fixado à 
estrutura através de parafuso aço 
conformado para minifix com rosca 
M6, e tambor minifix de zamac 
altamente resistente ao torque. 
Calha para passagem de cabos em 
chapa de aço SAE 1010/20 
dobrada em formato “U” e sistema 
de divisão de cabos através de 3 
canaletas internas em chapa de 
aço. Acabamento em pintura epóxi 
e tratamento superficial 
anticorrosivo com secagem em 
estufa, podendo ser fixado nos 
tampos por meio de parafusos 
rosca auto cortante tipo chipboard. 
Estrutura metálica com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura epóxi. 
Coluna central em chapa de aço 
SAE 1020 com 200x652x1,2mm 
estampado com design 
diferenciado, com passagem de 
cabos na parte interna da coluna 
com tampa de acabamento em 
chapa de aço SAE 1020 com 
610x91,5x0,6mm. Possui orifício 
lateral em formato oblongo 
24x80mm com acabamento e 
tampa injetados em ABS 
possibilitando a passagem de 
cabos entre as estruturas. Travessa 
superior em chapa de aço SAE 
1020 75x480x1,9mm, travessa 
inferior confeccionada em chapa de 
aço SAE 1020 60x560x1,9mm 
conformado com raio médio de 
3750mm, dotado de passagens de 

Unid.  
 
 
 
 

Marelli 
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/ ZR 1006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.385,00 
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cabos na região da coluna, com 
formato oblongo 24x80mm e 
acabamento injetado em ABS. 
Sapatas reguláveis em formato 
redondo com rosca M8 injetadas 
em polietileno copolímero de alta 
resistência a impactos e abrasão. 
Fixação ao tampo através de 
parafuso rosca auto cortante tipo 
chipboard cementado 4,5 x 20mm 
com alta resistência ao torque. 
Fixação aos painéis frontais através 
de parafuso sistema minifix com 
rosca M6. Dimensões mínimas: 
Largura: 1,00m; Profundidade: 
0,60m; Altura: 0,73m; Cor a definir; 
Divisores de espações em 
melamínico; Devidamente montado; 
Garantia mínima de 5 (cinco) anos. 
 
Apresentar na licitação 
(abertura da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais 
recente) emitido por certificadora 
acreditada pelo INMETRO; no 
certificado deverão estar 
identificados o fabricante e o 
modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos 
da licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo:  
 

LOTE 02 

 
 
 
 

ARMÁRIO ALTO FECHADO, DUAS 
PORTAS. Podendo variar as 
medidas em +/- 5%. Armário alto 
duas portas, com tampo superior e 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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


32 
ANO VIII – Nº 1745 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

fundo inteiriço, sem divisão central, 
com prateleiras em MDF/MDP e 
rodapé metálico. Tampo do armário: 
em MDF/MDP, com espessura de 
25mm, densidade média de 600 
kg/m³, e revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a 
abrasão, bordas retas encabeçadas 
com fita de borda em 
POLIESTIRENO OU PVC com 
espessura de 2,0mm na mesma cor 
do tampo e raio ergonômico de 
contato com o usuário de acordo 
com NBR 13966, fixação ao corpo 
do armário através de sistema 
minifix injetado em Zamac. Corpo do 
armário: em MDF/MDP com 18mm 
de espessura, densidade média de 
600 kg/m³, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a 
abrasão, encabeçado com fita de 
borda POLIESTIRENO OU PVC 
colada no sistema “Hot-melt” com 
alta resistência a impactos. Portas: 
em MDF/MDP com 18mm de 
espessura, densidade média de 600 
kg/m³, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a 
abrasão, encabeçado com fita de 
borda POLIESTIRENO OU PVC 
colada no sistema “Hot-melt” com 
alta resistência a impactos, e 
dobradiça em aço de alta 
resistência, automática com 
tecnologia Snap-on, regulagem 
horizontal livre e ajuste lateral 
integrado, com ângulo de abertura 
de 110º com sistema de alojamento 
interno na madeira para um melhor 
acabamento ao móvel e para gerar 
maior espaço interno do mesmo, 
com acabamento niquelado. Sistema 
de travamento das portas com trinco 
metálico na porta esquerda, fixado 
através de parafusos rosca auto 
cortante tipo chipboard para 
madeira, e chave para fechadura 
frontal com alma interna em aço de 
alta resistência ao torque, com capa 
plástica externa de proteção em 
polietileno injetado com sistema 
escamoteável para adaptar-se ao 
móvel caso não seja retirada, e 
minimizar choques acidentais ao 
usuário. Puxadores embutidos 
injetado em ABS de formato 
retangular com raio ergonômico. 
Prateleira: em MDF/MDP com 18mm 
de espessura, densidade média de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unid. 
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600 kg/m³, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a 
abrasão, encabeçado com fita de 
borda POLIESTIRENO OU PVC 
colada no sistema “Hot-melt”, com 
alta resistência a impactos. Rodapé: 
confeccionado em chapa metálica 
SAE 1010/20 perfilada, tipo “U”, com 
tratamento anticorrosivo, pintura 
epóxi e secagem em estufa e 
sapatas reguláveis com rosca M6 e 
injetadas em polietileno com 
polímero de alta resistência a 
impactos e abrasão. Dimensões 
mínimas: Largura: 0,80m; 
Profundidade: 0,50m; Altura: 1,60m; 
Cor a definir; Devidamente montado; 
Garantia mínima de 5 (cinco) anos.  
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 
 

02 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO. 
Podendo variar as medidas em +/- 
5%. Armário baixo duas portas, com 
tampo superior e fundo inteiriço, sem 
divisão central, com prateleira em 
MDF/MDP e rodapé metálico. 
Tampo do armário: em MDF/MDP, 
com espessura de 25mm, densidade 

10 Unid. 
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média de 600 kg/m³, e revestido com 
laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, bordas retas 
encabeçadas com fita de borda em 
POLIESTIRENO OU PVC com 
espessura de 2,0mm na mesma cor 
do tampo e raio ergonômico de 
contato com o usuário de acordo 
com NBR 13966, fixação ao corpo 
do armário através de sistema 
minifix injetado em Zamac. Corpo do 
armário: em MDF/MDP, com 18mm 
de espessura, densidade média de 
600 kg/m³, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a 
abrasão, encabeçado com fita de 
borda POLIESTIRENO OU PVC 
colada no sistema “Hot-melt” com 
alta resistência a impactos. Portas: 
em MDF/MDP, com 18mm de 
espessura, densidade média de 600 
kg/m³, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão em 
ambas as faces, resistente a 
abrasão, encabeçado com fita de 
borda POLIESTIRENO OU PVC 
colada no sistema “Hot-melt” com 
alta resistência a impactos, e 
dobradiça em aço de alta 
resistência, automática com 
tecnologia Snap-on, regulagem 
horizontal livre e ajuste lateral 
integrado, com ângulo de abertura 
de 110º com sistema de alojamento 
interno na madeira para um melhor 
acabamento ao móvel e para gerar 
maior espaço interno do mesmo, 
com acabamento niquelado. Sistema 
de travamento das portas com trinco 
metálico na porta, fixado através de 
parafusos rosca auto cortante tipo 
chipboard para madeira, e chave 
para fechadura frontal com alma 
interna em aço de alta resistência ao 
torque, com capa plástica externa de 
proteção em polietileno injetado com 
sistema escamoteável para adaptar-
se ao móvel caso não seja retirada e 
minimizar choques acidentais ao 
usuário. Puxadores embutidos 
injetado em ABS de formato 
retangular com raio ergonômico. 
Prateleira: em MDF/MDP, com 
18mm de espessura, densidade 
média de 600 kg/m³, revestido com 
laminado melamínico de baixa 
pressão em ambas as faces, 
resistente a abrasão, encabeçado 
com fita de borda POLIESTIRENO 
OU PVC colada no sistema “Hot-
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melt” com alta resistência a 
impactos. Rodapé: confeccionado 
em chapa metálica SAE 1010/20 
perfilada tipo “U”, com tratamento 
anticorrosivo, pintura epóxi e 
secagem em estufa, sapatas 
reguláveis com rosca M6 e injetadas 
em polietileno com polímero de alta 
resistência a impactos e abrasão. 
Cor a definir; Devidamente montado; 
Dimensões mínimas: Largura: 
0,80m; Profundidade: 0,50m; Altura: 
0,73m; Garantia mínima de 5 (cinco) 
anos.  
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

 
 
 
 
 

03 

GAVETEIRO VOLANTE COM 02 
GAVETAS E 01 GAVETÃO Podendo 
variar as medidas em +/- 5%. Corpo: 
confeccionado em MDF/MDP 
revestido em laminado melamínico 
de baixa pressão nas duas faces, 
com espessura mínima de 15mm, 
com bordas protegidas por perfil em 
termoplástico (polipropileno), 
coladas no sistema "hot melt", na 
mesma cor. Gaveta(s): 
confeccionada(s) em MDF/MDP, 
revestido em laminado melamínico 

 
 
 
 
 

10  

 
 
 
 
 

Unid. 
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baixa pressão e fita de borda na 
mesma cor, abertura através de 
trilhos com corrediças em aço, com 
roldanas de nylon de alta resistência 
e baixo ruído. Frente da(s) 
gaveta(s): confeccionada(s) em 
MDF/MDP com 18mm de espessura 
mínima. Revestido em laminado 
melamínico de baixa pressão nas 
duas faces e bordas protegidas por 
perfil em termoplástico 
(polipropileno). Fechadura de 
comando único com trava 
simultânea de todas as gavetas e 
chave escamoteável. Suporte 
metálico para pastas suspensas 
fabricado em haste cilíndrica de aço 
SAE 1020 com tratamento 
anticorrosivo e acabamento zincado 
branco, fixadas a madeira através de 
bucha plástica de rosca milimétrica. 
Puxador (conforme modelo do 
fabricante). Rodízios de duplo giro 
injetado em material termoplástico 
(polipropileno), na cor do corpo do 
gaveteiro, presos a base do 
gaveteiro através de parafusos para 
madeira. Dimensões mínimas: 
Largura: 0,40m; Profundidade: 
0,50m; Altura: 0,63m; Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos.  
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 

 
 
 
 
 
 

Marelli 
Arquivamen
to / GM09V 

 
 
 
 
 
 

657,00 

 
 
 
 
 
 

6.570,00 

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


37 
ANO VIII – Nº 1745 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018 

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

 

 
 

- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

04 

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 
GAVETAS. Podendo variar as 
medidas em +/- 5%. Corpo: 
confeccionado em MDF/MDP 
revestido em laminado melamínico 
de baixa pressão nas duas faces, 
com espessura mínima de 15mm, 
com bordas protegidas por perfil em 
termoplástico (polipropileno), 
coladas no sistema "hot melt", na 
mesma cor. Gaveta(s): 
confeccionada(s) em MDF/MDP, 
revestido em laminado melamínico 
baixa pressão e fita de borda na 
mesma cor, abertura através de 
trilhos com corrediças em aço, com 
roldanas de nylon de alta resistência 
e baixo ruído. Frente da(s) 
gaveta(s): confeccionada(s) em 
MDF/MDP com 18mm de espessura 
mínima. Revestido em laminado 
melamínico de baixa pressão nas 
duas faces e bordas protegidas por 
perfil em termoplástico 
(polipropileno). Fechadura de 
comando único com trava 
simultânea de todas as gavetas e 
chave escamoteável. Suporte 
metálico para pastas suspensas 
fabricado em haste cilíndrica de aço 
SAE 1020 com tratamento 
anticorrosivo e acabamento zincado 
branco, fixadas a madeira através de 
bucha plástica de rosca milimétrica. 
Puxador (conforme modelo do 
fabricante). Rodízios de duplo giro 
injetado em material termoplástico 
(polipropileno), na cor do corpo do 
gaveteiro, presos a base do 
gaveteiro através de parafusos para 
madeira. Dimensões mínimas: 
Largura: 0,40m; Profundidade: 
0,50m; Altura: 0,63m; Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos.  
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 

10 Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marelli 
Arquivamen
to / GM05V 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

685,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.850,00 
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imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

05 

ARMÁRIO ESTANTE. Armário alto 
com duas portas e uma prateleira na 
parte inferior e duas prateleiras na 
parte superior, com chaves, tampo 
superior, fundo inteiriço, com divisão 
central com prateleiras internas 
reguláveis e rodapé metálico. 
TAMPO: em MDF/MDP com 
espessura mínima de 25mm, 
revestido em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa 
pressão com bordas em 
termoplástico (polipropileno), na 
mesma cor do tampo, com 
espessura mínima de 2,0mm, 
Tampo fixado ao corpo através de 
parafusos em latão e buchas em 
zamac (liga de metal não ferroso) 
com alta resistência ao torque. 
CORPO: Lateral e base em 
MDF/MDP com espessura mínima 
de 18mm, revestido em ambas as 
faces com laminado melamínico de 
baixa pressão. Bordas retas 
encabeçadas com fita de 
poliestireno ou PVC, na mesma cor 
do painel com espessura mínima de 
1,0 mm. Fixado ao tampo através de 
parafusos em latão e buchas em 
zamac (liga de metal não ferroso) 
com alta resistência ao torque. 
FUNDO: em MDF/MDP com 
espessura mínima de 18mm, 
revestido em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa 
pressão. Bordas retas encabeçadas 
com fita de poliestireno ou PVC, na 
mesma cor do painel com espessura 
mínima de 1,0 mm. Fixado ao tampo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marelli 
Arquivamen

to / 
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1.070,00 
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e ao corpo através de parafusos em 
latão e buchas em zamac (liga de 
metal não ferroso) com alta 
resistência ao torque. PORTAS: em 
MDF/MDP com espessura mínima 
de 18mm, revestido em ambas as 
faces com laminado melamínico de 
baixa pressão, bordas retas 
encabeçadas com fita de 
poliestireno ou PVC na mesma cor 
do tampo com espessura mínima de 
1,0mm com alta resistência a 
impactos e dobradiça em aço de alta 
resistência com ângulo de abertura 
mínima de 110º e fechadura tipo 
cilindro com chave escamotiavel. 
PUXADORES: Puxadores 
embutidos injetado em ABS de 
formato retangular com raio 
ergonômico. PRATELEIRA: Mínimo 
de três prateleiras internas 
reguláveis em MDF/MDP com 
espessura mínima de 18mm, 
revestido em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa 
pressão, bordas retas encabeçadas 
com fita de poliestireno ou PVC, na 
mesma cor do painel com espessura 
mínima de 1,0 mm. RODAPÉ: Base 
em quadro de aço ABNT 1020, 
retangular com tratamento 
anticorrosivo e/ou antiferruginoso, 
pintura epóxi aplicado pelo processo 
de deposição eletrostática com 
secagem em estufa, com sapatas 
niveladoras para ajuste de nível e 
correção de eventuais 
irregularidades do piso. 
DIMENSÕES MÍNIMAS (Podendo 
variar as medidas em +/-5%): Altura: 
1,60m; Largura: 0,80m; 
Profundidade: 0,50m. Cor a definir; 
Devidamente montada; Garantia 
mínima de 05(cinco) anos. 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
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Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

ARMÁRIO AÉREO PARA 
COZINHA, com 03 portas, com 
prateleiras, com puxadores em 
alumínio e dobradiças com 
amortecimento, MDF revestido em 
laminado melamínico texturizado de 
15mm (caixaria), e (tamponamento) 
de 25mm. Cor a ser definida. 
Medidas aproximadas: 
2,10x0,40x0,60 (Largura x 
Profundidade x Altura). 
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de que a madeira 
utilizada é certificada (Através de 
certificados FSC/CERFLOR), que 
são oriundos de fontes renováveis, 
certificado Cerflor do fabricante ou 
da matéria prima; 
- Laudo das exigências constantes 
da NR-17, do Ministério do Trabalho.  
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação. Modelo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celmar 
Predilecta  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.998,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.996,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABINETE PARA PIA DE 
COZINHA, com 02 portas, com 1 
prateleira interna, e 03 gavetas, com 
corrediça metálica e puxadores de 
alumínio, revestido em laminado 
melamínico texturizado de 15mm 
para todo móvel. Medidas 
aproximadas: 1,00x0,50x0,84 
(Largura x Profundidade x Altura). 
Cor a ser definida. 
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07   
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de que a madeira 
utilizada é certificada (Através de 
certificados FSC/CERFLOR), que 
são oriundos de fontes renováveis,  
certificado Cerflor do fabricante ou 
da matéria prima; 
- Laudo das exigências constantes 
da NR-17, do Ministério do Trabalho. 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação. Modelo: 
 
 

 

01 Unid.  
 
 
 
 
 
 
 

Celmar 
Predilecta  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.990,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.990,00 

                                                                        LOTE 03 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 

CADEIRA SECRETÁRIA PARA 
ESCRITÓRIO – SEM BRAÇOS 
Encosto de espaldar médio com 
espuma anatômica em poliuretano 
injetado, de 40 mm de espessura, 
densidade D55, indeformável, 
ignífuga, revestida com tecido 
sintético, de alta resistência a 
impactos, concha interna em 
polipropileno injetado, 100% 
reciclável e carenagem texturizada 
em polipropileno injetado de alta 
resistência a impactos. Assento com 
espuma anatômica em poliuretano 
injetado, de 40 mm de espessura, 
densidade D55, indeformável, 
ignífuga, e concha interna de 
compensado multilaminado de 13 
mm de espessura com borda frontal 
ligeiramente curvada no assento 
para não obstruir a circulação 
sanguínea. Revestido com tecido 
sintético de alta resistência, 
carenagem texturizada em 
polipropileno injetado de alta 
resistência a impactos e abrasão 
com bordas arredondadas para 
proteção do estofado e 100% 
reciclável. Mecanismo de regulagem 
da altura do assento, com alavanca 
de acionamento em barra de aço 
redonda de 8 mm de diâmetro e 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marelli Pro-
Fit / 1633  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

599,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.990,00 
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manípulo de empunhadura injetado 
em polipropileno. Conjunto fixado ao 
assento através de porca de garra 
estampada em aço carbono 
galvanizado e parafuso M6, com 
placa base em aço SAE 1020 com 3 
mm de espessura e acabamento em 
pintura epóxi na cor preta. Suporte 
de união do assento ao encosto em 
aço estampado SAE 1020 1/4” x 3”, 
com acabamento em pintura epóxi 
preta. Coluna a gás confeccionada 
em aço SAE 1020 tubular com 
pintura epóxi à pó, e com 
conificação 1°26’ na parte inferior 
para encaixe na base giratória. 
Haste central pressurizada, que 
propicia suavidade de 
amortecimento sem o uso de molas, 
curso de regulagem de 110 mm, 
confeccionada em aço SAE 1045 e 
com conificação tipo Morse (1°26’) 
na parte superior para encaixe no 
suporte de fixação do assento da 
cadeira. Bucha guia interna em POM 
(Poli Oxi Metileno), copolímero 
composto de alta dureza e rigidez e 
excelentes propriedades deslizantes. 
Resistência a esforços de pressão 
de até 300 N. Base giratória injetada 
em Nylon poliamida 6.6 na cor preta 
e 5 hastes equidistantes a 72° e raio 
de 325 mm, reforçadas com aletas 
estruturais para aumentar a 
resistência a cargas estáticas 
aplicadas, encaixe do pistão de 
regulagem de altura da cadeira 
através do sistema de cone Morse. 
Rodízios de duplo giro, corpo 100% 
em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, 
composto por uma banda de 
rodagem em poliuretano. Eixo 
central usinado em aço SAE 1006 e 
haste estampada e laminada a frio 
em aço SAE 1006 (zincado branco), 
apoiado em pista de esfera de 
rolamento de aço SAE 1020 
cementado, fixados a base através 
de anel de pressão produzido em 
aço SAE 1070. Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos. 
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 

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


43 
ANO VIII – Nº 1745 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018 

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

 

 
 

- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

02 

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR 
COM ESPALDAR ALTO - Medidas: 
variação máxima de +/- 5%. Largura 
assento (sem braços): 0,49m; 
profundidade do assento: 0,51m; 
altura até assento (curso): 0,48 a 
0,59m; largura do espaldar: 0,49m; 
altura do espaldar: 0,53m; altura 
total (piso/alt max espaldar): 0,95 a 
1,13m. Encosto de espaldar alto 
com espuma anatômica em 
poliuretano injetado, de 55 mm de 
espessura, densidade D55, 
indeformável, ignífuga, revestida 
com tecido sintético, de alta 
resistência a impactos, concha 
interna em polipropileno injetado, 
100% reciclável e carenagem 
texturizada em polipropileno injetado 
de alta resistência a impactos. 
Assento com espuma anatômica em 
poliuretano injetado, de 60 mm de 
espessura, densidade D55, 
indeformável, ignífuga, e concha 
interna de compensado 
multilaminado de 14 mm de 
espessura com borda frontal 
ligeiramente curvada no assento 
para não obstruir a circulação 
sanguínea. Revestido com tecido 
sintético de alta resistência, 
carenagem texturizada em 
polipropileno injetado de alta 
resistência a impactos e abrasão 
com bordas arredondadas para 
proteção do estofado e 100% 
reciclável. Mecanismo de reclinação 

04 Unid. 
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da cadeira com regulagem de 
tensão por meio de mola helicoidal e 
manípulo injetado em polipropileno, 
fixada ao assento através de chapa 
de aço estampada SAE 1020 e 
porcas de garras estampadas em 
aço carbono galvanizadas e 
parafusos. Mancal estampado em 
aço SAE 1020 com tratamento 
superficial antioxidante e 
acabamento em pintura epóxi. 
Mecanismo composto por 
carenagem protetora em 
polipropileno injetado. Regulagem 
de reclinação em 2 posições, 
comandadas por uma única 
alavanca, localizada abaixo do 
assento, á direita do usuário, e A B 
Base NY AL NY AL Medida Máx. e 
Mín. 590 a 480 545 a 445 1065 a 
955 1020 a 920 MT 050/12 –
21/02/2017 21 de 47 produzida em 
barra de aço redonda de 8 mm de 
diâmetro e manípulo de 
empunhadura injetado em 
polipropileno, a mesma alavanca 
podemos regular a altura da cadeira 
em indefinidas posições. Estrutura 
de união do mecanismo com 
encosto em lâmina estampada de 
aço SAE 1020 ¼1/4” x 3” pol. com 
tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em 
pintura epóxi na cor preta. Coluna a 
gás confeccionada em aço SAE 
1020 tubular com pintura epóxi a pó, 
e com conificação 1°26’ na parte 
inferior para encaixe na base 
giratória. Haste central pressurizada, 
que propicia suavidade de 
amortecimento sem o uso de molas, 
curso de regulagem de 100 mm 
(Base AL) 110 mm (Base NY), 
confeccionada em aço SAE 1045 e 
com conificação tipo Morse (1°26’) 
na parte superior para encaixe no 
suporte de fixação do assento da 
cadeira. Bucha guia interna em POM 
(Poli Oxi Metileno), copolímero 
composto de alta dureza e rigidez e 
excelentes propriedades deslizantes. 
Resistência a esforços de pressão 
de até 300 N. Base giratória injetada 
em Nylon poliamida 6.6 na cor preta 
e 5 hastes equidistantes a 72° e raio 
de 325 mm, reforçadas com aletas 
estruturais para aumentar a 
resistência a cargas estáticas 
aplicadas, encaixe do pistão de 
regulagem de altura da cadeira 
através do sistema de cone Morse. 
Encaixe do pistão de regulagem de 
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altura da cadeira através do sistema 
de cone Morse. Rodízios de duplo 
giro, corpo 100% em Nylon 6.6 com 
rodas Ø 65 mm, composto por uma 
banda de rodagem em poliuretano. 
Eixo central usinado em aço SAE 
1006 e haste estampada e laminada 
a frio em aço SAE 1006 (zincado 
branco), apoiado em pista de esfera 
de rolamento de aço SAE 1020 
cementado, fixados a base através 
de anel de pressão produzido em 
aço SAE 1070.. Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos. 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

03 

CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA 
COM BRAÇOS. Encosto de 
espaldar médio com espuma 
anatômica em poliuretano injetado, 
de 40 mm de espessura, densidade 
D55, indeformável, ignífuga, 
revestida com tecido sintético, de 
alta resistência a impactos, concha 
interna em polipropileno injetado, 
100% reciclável e carenagem 
texturizada em polipropileno injetado 
de alta resistência a impactos. 
Assento com espuma anatômica em 

20 Unid. 
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poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, 
indeformável, ignífuga, e concha 
interna de compensado 
multilaminado de 13 mm de 
espessura com borda frontal 
ligeiramente curvada no assento 
para não obstruir a circulação 
sanguínea. Revestido com tecido 
sintético de alta resistência, 
carenagem texturizada em 
polipropileno injetado de alta 
resistência a impactos e abrasão 
com bordas arredondadas para 
proteção do estofado e 100% 
reciclável. Mecanismo de regulagem 
da altura do assento, com alavanca 
de acionamento em barra de aço 
redonda de 8 mm de diâmetro e 
manípulo de empunhadura injetado 
em polipropileno. Conjunto fixado ao 
assento através de porca de garra 
estampada em aço carbono 
galvanizado e parafuso M6, com 
placa base em aço SAE 1020 com 3 
mm de espessura e acabamento em 
pintura epóxi na cor preta. Suporte 
de união do assento ao encosto em 
aço estampado SAE 1020 1/4” x 3”, 
com acabamento em pintura epóxi 
preta. Coluna a gás confeccionada 
em aço SAE 1020 tubular com 
pintura epóxi à pó, e com 
conificação 1°26’ na parte inferior 
para encaixe na base giratória. 
Haste central pressurizada, que 
propicia suavidade de 
amortecimento sem o uso de molas, 
curso de regulagem de 110 mm, 
confeccionada em aço SAE 1045 e 
com conificação tipo Morse (1°26’) 
na parte superior para encaixe no 
suporte de fixação do assento da 
cadeira. Bucha guia interna em POM 
(Poli Oxi Metileno), copolímero 
composto de alta dureza e rigidez e 
excelentes propriedades deslizantes. 
Resistência a esforços de pressão 
de até 300 N. Base giratória injetada 
em Nylon poliamida 6.6 na cor preta 
e 5 hastes equidistantes a 72° e raio 
de 325 mm, reforçadas com aletas 
estruturais para aumentar a 
resistência a cargas estáticas 
aplicadas, encaixe do pistão de 
regulagem de altura da cadeira 
através do sistema de cone Morse. 
Rodízios de duplo giro, corpo 100% 
em Nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, 
composto por uma banda de 
rodagem em poliuretano. Eixo 
central usinado em aço SAE 1006 e 

Marelli Pro-
Fit / 1633 B 

 
 
 
 
 

750,00 15.000,00 
 
 
 

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


47 
ANO VIII – Nº 1745 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2018 

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

 

 
 

haste estampada e laminada a frio 
em aço SAE 1006 (zincado branco), 
apoiado em pista de esfera de 
rolamento de aço SAE 1020 
cementado, fixados a base através 
de anel de pressão produzido em 
aço SAE 1070. Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos. 
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

 
 
 
 
 

04 

CADEIRA DIRETOR FIXA 
(INTERLOCUTOR) – Medidas: 
variação máxima de +/- 5%. Largura 
assento (sem braços): 0,47m; 
profundidade do assento: 0,51m; 
altura até assento (curso): 0,41 a 
0,48m; largura do encosto: 0,41m; 
altura do encosto (total): 0,44m; 
altura total (piso/alt max encosto): 
0,85 a 0,97m. Encosto de espaldar 
médio com espuma anatômica em 
poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, 
indeformável, ignífuga, revestida 
com tecido sintético, de alta 
resistência a impactos, concha 
interna em polipropileno injetado, 
100% reciclável e carenagem 
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texturizada em polipropileno injetado 
de alta resistência a impactos. 
Assento com espuma anatômica em 
poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, 
indeformável, ignífuga, e concha 
interna de compensado 
multilaminado de 13 mm de 
espessura com borda frontal 
ligeiramente curvada no assento 
para não obstruir a circulação 
sanguínea. Revestido com tecido 
sintético de alta resistência, 
carenagem texturizada em 
polipropileno injetado de alta 
resistência a impactos e abrasão 
com bordas arredondadas para 
proteção do estofado e 100% 
reciclável. Back System de 3 
alavancas confeccionado em chapa 
de aço SAE 1006/1010 - FQ com 3 
mm, fosfatizado e pintado com tinta 
pó epóxi na cor preta, permite 
regulagem de inclinação do assento 
e encosto por meio de alavancas 
independentes, A regulagem de 
inclinação do encosto mínima é de – 
1° e máxima de 22° em relação à 
posição vertical do encosto e do 
assento mínima de 2° e máxima de 
– 8° em relação à posição horizontal 
do assento. Permite regulagem de 
altura do encosto com curso de 75 
mm, ou 7 posições, através de 
sistema de bucha de nylon 6 com 
30% fibra de vidro. Sistema de 
articulação do encosto utiliza molas 
confeccionadas em aço classe B 
com 5 mm de diâmetro e lâminas de 
aço SAE 1006/1010 BF com 
1,20mm de espessura. Coluna a gás 
confeccionada em aço SAE 1020 
tubular com pintura epóxi a pó, e 
com conificação 1°26’ na parte 
inferior para encaixe na base 
giratória. Haste central pressurizada, 
que propicia suavidade de 
amortecimento sem o uso de molas, 
curso de regulagem de 80 mm, 
confeccionada em aço SAE 1045 e 
com conificação tipo Morse (1°26’) 
na parte superior para encaixe no 
suporte de fixação do assento da 
cadeira. Bucha guia interna em POM 
(Poli Oxi Metileno), copolímero 
composto de alta dureza e rigidez e 
excelentes propriedades deslizantes. 
Resistência a esforços de pressão 
de até 300 N. Base giratória injetada 
em Nylon poliamida 6.6 na cor preta 
e 5 hastes equidistantes a 72° e raio 
de 325 mm, reforçadas com aletas 
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estruturais para aumentar a 
resistência a cargas estáticas 
aplicadas, encaixe do pistão de 
regulagem de altura da cadeira 
através do sistema de cone Morse. 
Rodízios de duplo giro, corpo 100% 
em Nylon 6.6 com rodas Ø 60 mm, 
composto por uma banda de 
rodagem em poliuretano. Eixo 
central em aço SAE 1020 
conformado a frio e apoiado em 
pista de esfera de rolamento de aço 
carbono, fixados a base através de 
anel de pressão conformado em 
aço. Cor a definir; Devidamente 
montado; Garantia mínima de 5 
(cinco) anos. 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

05 

CADEIRA LONGARINA COM 3 
LUGARES SEM BRAÇOS. Medidas: 
variação máxima de +/- 5%. Largura 
total sem apoia-braços: 1,62m; 
Profundidade do assento: 0,51m; 
altura até assento: 0,49m; largura do 
encosto: 0,42m; altura do encosto 
(total): 0,43m; altura total (piso/alt 
max encosto): 0,91m. Longarina 03 
lugares encosto de espaldar médio 
com espuma anatômica em 
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poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, 
indeformável, ignífuga, revestida 
com tecido sintético, de alta 
resistência a impactos, concha 
interna em polipropileno injetado, 
100% reciclável e carenagem 
texturizada em polipropileno injetado 
de alta resistência a impactos. 
Assento com espuma anatômica em 
poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, 
indeformável, ignífuga, e concha 
interna de compensado 
multilaminado de 13 mm de 
espessura com borda frontal 
ligeiramente curvada no assento 
para não obstruir a circulação 
sanguínea. Revestido com tecido 
sintético de alta resistência, 
carenagem texturizada em 
polipropileno injetado de alta 
resistência a impactos e abrasão 
com bordas arredondadas para 
proteção do estofado e 100% 
reciclável. Suporte de união do 
assento ao encosto em aço 
estampado SAE 1020 1/4” x 3”, com 
acabamento em pintura epóxi preta. 
Estrutura com longarina horizontal 
em tubo de aço SAE 1020 40 x 50 x 
1,50 mm, com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e com 
pintura epóxi na cor preta, colunas 
verticais em tubo de aço SAE 1020 
40 x 80 x 1,5 mm, e pés de apoio ao 
piso em tubo de aço SAE 1020 20 x 
50 x 1,06 mm, com chapa protetora 
de aço SAE 1020 estampada com 
1/8” de espessura, soldada à barra 
de tubo 20 x 50 mm. Fixação dos 
estofados à longarina através de 
chapa de aço SAE 1020 estampada 
com 3 mm de espessura, soldada à 
barra de tubo 40 x 50 mm. Apoia 
braço em formato de “T” com 
sistema de fixação ao assento 
através de estrutura injetada em 
nylon poliamida 6.6 na cor preta, 
com corpo injetado em 
termoplásticos de alta resistência 
estrutural e á abrasão,. Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos.   
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
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fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

06 

CADEIRA LONGARINA COM 2 
LUGARES SEM BRAÇOS FIXA - 
Medidas: variação máxima de +/- 
5%. Largura total sem apoia-braços: 
0,92m; Profundidade do assento: 
0,51m; altura até assento: 0,49m; 
largura do encosto: 0,42m; altura do 
encosto (total): 0,43m; altura total 
(piso/alt max encosto): 0,91m. 
Longarina 03 lugares encosto de 
espaldar médio com espuma 
anatômica em poliuretano injetado, 
de 40 mm de espessura, densidade 
D55, indeformável, ignífuga, 
revestida com tecido sintético, de 
alta resistência a impactos, concha 
interna em polipropileno injetado, 
100% reciclável e carenagem 
texturizada em polipropileno injetado 
de alta resistência a impactos. 
Assento com espuma anatômica em 
poliuretano injetado, de 40 mm de 
espessura, densidade D55, 
indeformável, ignífuga, e concha 
interna de compensado 
multilaminado de 13 mm de 
espessura com borda frontal 
ligeiramente curvada no assento 
para não obstruir a circulação 
sanguínea. Revestido com tecido 
sintético de alta resistência, 
carenagem texturizada em 
polipropileno injetado de alta 
resistência a impactos e abrasão 
com bordas arredondadas para 
proteção do estofado e 100% 

05 Unid. 
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reciclável. Suporte de união do 
assento ao encosto em aço 
estampado SAE 1020 1/4” x 3”, com 
acabamento em pintura epóxi preta. 
Estrutura com longarina horizontal 
em tubo de aço SAE 1020 40 x 50 x 
1,50 mm, com tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e com 
pintura epóxi na cor preta, colunas 
verticais em tubo de aço SAE 1020 
40 x 80 x 1,5 mm, e pés de apoio ao 
piso em tubo de aço SAE 1020 20 x 
50 x 1,06 mm, com chapa protetora 
de aço SAE 1020 estampada com 
1/8” de espessura, soldada à barra 
de tubo 20 x 50 mm. Fixação dos 
estofados à longarina através de 
chapa de aço SAE 1020 estampada 
com 3 mm de espessura, soldada à 
barra de tubo 40 x 50 mm. Apoia 
braço em formato de “T” com 
sistema de fixação ao assento 
através de estrutura injetada em 
nylon poliamida 6.6 na cor preta, 
com corpo injetado em 
termoplásticos de alta resistência 
estrutural e á abrasão,. Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos.   
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
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Modelo: 
 

07 

CADEIRA COM BASE FIXA 
EMPILHÁVEL PARA COPA. 
Medidas: variação máxima de +/- 
5%. Largura assento: 0,46m; 
profundidade do assento: 0,45m; 
altura até assento: 0,44m; largura do 
encosto: 0,46m; altura do encosto 
(total): 0,41m; altura total (piso/alt 
max encosto): 0,83m.  Encosto em 
concha de polipropileno com carga 
de fibra de vidro injetado, de alta 
resistência mecânica e pigmento 
antiraios ultravioletas, 100% 
reciclável, encaixado ao suporte 
metálico da estrutura da cadeira. 
Assento em concha de polipropileno 
com carga de fibra de vidro injetado, 
de alta resistência mecânica e 
pigmento antiraios ultravioletas, 
montado ao encosto através de 
encaixe entre ambas as peças, e 
com capa inferior parafusada ao 
assento, injetada no mesmo 
material, 100% reciclável. Estrutura 
metálica em aço trefilado maciço 
SAE 1020 Ø 7/16", tratamento 
anticorrosivo e acabamento por 
eletrodeposição de cromo e níquel, 
com camada média de 5 mícrons. 
Travessas estruturais no mesmo 
material e acabamento, soldadas à 
estrutura através de solda Mig. 
Sapatas deslizantes injetadas em 
polipropileno, com função de união 
das cadeiras por meio de encaixe, 
sem necessidade de parafusos.  
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Certificado de conformidade de 
acordo com as normas da ABNT 
NBR 13.966 (edição mais recente) 
emitido por certificadora acreditada 
pelo INMETRO; no certificado 
deverão estar identificados o 
fabricante e o modelo ofertado; 
- Catálogo, dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação; 
- Certificado emitido pela ABNT - 
Associação Brasileira de Normas 

12 Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marelli 
YOG / 1901  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.400,00 
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Técnicas, ABNT 13966:2008;  
- Certificado emitido pela ABNT- 
Rótulo Ecológico ABNT – ABNT 
NBR ISO 14020:2002/ ABNT NBR 
ISO 14024:2004; 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do ministério do 
trabalho emitido pela ABERGO. 
Modelo: 

 

LOTE 04 

01 

SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES, 
Medidas: variação máxima de +/- 
5%. Largura total: 1,90m; 
Profundidade total: 0,80 m; altura até 
assento: 0,45; altura total (piso/alt 
max encosto): 0,85m. Sofá três 
lugares com revestido em courotex, 
composto a base em 50% de 
algodão e 50% poliéster e a 
superfície com 93.2% de PVC e 
6.8% de poliuretano. A almofada do 
assento é composta por uma 
camada de espuma laminada D-26 
Soft com 14cm de espessura, e o 
encosto com uma camada de 
espuma laminada 23 Soft e HS71 
com 10cm de espessura. Para maior 
conforto também é utilizado uma 
camada de fibra 2TB150 e o encosto 
com inclinação de 102°. A armação 
é toda em madeira selecionada de 
eucalipto e compensado de pinos, 
com cintas elásticas, grampos 
galvanizados, pés em alumínio 
polido ou aço cromado com altura de 
14cm, e diâmetro da haste de 50mm 
e com sapatas de 70mm com feltro 
sem regulagem. Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos.  
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do Ministério do 
Trabalho emitido pela ABERGO; 
- Catálogo dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos da 
licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação. Modelo: 

03 Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marelli 
Perfecta 
Pao 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.525,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.575,00 
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02 

POLTRONA 1 LUGAR, Medidas: 
variação máxima de +/- 5%. Largura 
total: 0,78m; Profundidade total: 0,80 
m; altura até assento: 0,45; altura 
total (piso/alt max encosto): 0,85 m. 
Sofá três lugares com revestido em 
courotex, composto a base em 50% 
de algodão e 50% poliéster e a 
superfície com 93.2% de PVC e 
6.8% de poliuretano. A almofada do 
assento é composta por uma 
camada de espuma laminada D-26 
Soft com 14cm de espessura, e o 
encosto com uma camada de 
espuma laminada 23 Soft e HS71 
com 10cm de espessura. Para maior 
conforto também é utilizado uma 
camada de fibra 2TB150 e o encosto 
com inclinação de 102°. A armação 
é toda em madeira selecionada de 
eucalipto e compensado de pinos, 
com cintas elásticas, grampos 
galvanizados, pés em alumínio 
polido ou aço cromado com altura de 
14cm, e diâmetro da haste de 50mm 
e com sapatas de 70mm com feltro 
sem regulagem. Cor a definir; 
Devidamente montado; Garantia 
mínima de 5 (cinco) anos.  
 
Apresentar na licitação (abertura 
da sessão):  
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do Ministério do 
Trabalho emitido pela ABERGO. 
- Laudo de conformidade com as 
NBR e NR 17 do Ministério do 
Trabalho emitido pela ABERGO. 
- Catálogo dos produtos cotados, 
em língua portuguesa e com 
imagem dos objetos, com nível de 
informação suficiente para 
avaliação da Pregoeira e sua 
Equipe, demonstrando a 
adequação da linha de produtos 
da licitante às especificações 
requeridas no Termo de 
Referência, podendo inclusive ser 
solicitada amostra para melhor 
avaliação do(s) produto(s) sob 
pena de desclassificação. Modelo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marelli 
Perfecta 
Pao 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.520,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.120,00 
 
 

 
VIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
O pagamento será efetuado pela Diretoria Administrativa e Financeira, quando solicitado os créditos, em até 
15 (quinze) dias após a apresentação de notas fiscais e faturas, devidamente atestadas pela unidade 
responsável.  
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos: 
a) Nota Fiscal devidamente preenchida;  
b) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  
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d) Certificado de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal;  
e) Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;  
f) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, para as 
empresas sediadas no Rio Grande do Norte;  
g) Certidão Negativa de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante; 
h) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.  
 
IX – DA PUBLICIDADE: 
O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis 
alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Munícipio.  
 
X – DA REVISÃO:  
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, podendo 
sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação. 
 
§1º. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAAE e/ou o órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 
"d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666 de 1993. 
2° Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
3°. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original. 
4° Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 
XI – DA ENTREGA DOS MATERIAIS: 
O SAAE de acordo com a necessidade do Órgão, e após aprovação do orçamento prévio, emitirá a 
Autorização de Compras, que poderá ser remetida via fax, e-mail ou retirada pessoalmente, contendo o 
número e a data da emissão, o valor da aquisição e o quantitativo dos produtos, para em seguida firmar o 
respectivo contrato com a vencedora. 
 
No caso de adesão, caberá ao órgão beneficiário proceder à verificação quanto à qualidade, quantidade e 
conformidade do material entregue observada as especificações do Edital e da proposta de preços do 
vencedor do registro, para posterior emissão do atestado de recebimento definitivo pelo titular do órgão 
beneficiário, mediante aposição de visto na respectiva nota fiscal, que não poderá ultrapassar o prazo de 05 
(cinco) dias corridos, contados do recebimento desta. 
 
§1º. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:  
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido no Termo de Referência, contado a partir da assinatura 
do instrumento de contrato e/ou documento similar.  
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante 
o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.  
c) A entrega deverá ser feita no endereço do SAAE e/ou do órgão participante, citado na Autorização de 
Compra/Contrato.  
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da CONTRATADA, INCLUSIVE DIFERENÇA 
DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO, se houver. 
 
O recebimento e aceitação do material pelo SAAE e/ou do órgão beneficiário não exclui a responsabilidade 
civil da vencedora por vícios de execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no 
Edital, seus Anexos e na proposta vencedora, posteriormente verificados, nos termos do § 2°, do art. 73, da 
Lei n° 8.666/1993. 
 
§1º. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
a) O recebimento dos produtos/serviços deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela 
aceitação dos itens desta ARP;  
b) Não serão aceitos produtos com prazo de fabricação inferior ao definido no Termo de Referência, a contar 
do seu recebimento provisório, tão pouco vencido e ou algum defeito;  
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c) Por ocasião da entrega/execução, a CONTRATADA deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a 
matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da CONTRATANTE responsável pelo 
recebimento;  
d) O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo;  
e) Constatada irregularidades no objeto contratual, o SAAE poderá:  
e.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se 
disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;  
e.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação.  
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.  
 
§2º. Verificado algum motivo superveniente: fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
a CONTRATANTE poderá conceder prorrogação de prazo necessária, desde que o respectivo pedido seja 
apresentado pela CONTRATADA, por escrito, devidamente fundamentado, até 05 (cinco) dias antes do 
vencimento do prazo contratual. 
 
XII – DAS SANÇÕES: 
São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em legislação pertinente, no termo de referência e/ ou contrato, da responsabilidade civil e criminal 
que seus atos ensejarem:  
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração; 
 b) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total do contrato;  
c) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do Contrato;  
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. 

 
§1º – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:  
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa 
de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções 
previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.  
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o 
descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. 
Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas 
nas alíneas “d” e “e”.  
§2º – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 
anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso 
concreto, observado o princípio da proporcionalidade.  
§3° – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará 
isenta das penalidades mencionadas.  
§4° – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração 
poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.  
§5º – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo do 
SAAE, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.  
 
XIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 
O Fornecedor terá seu registro cancelado:  
I – Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.  
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e 
aceito pela Administração;  
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;  
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;  
e) não manutenção das condições de habilitação;  
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e 
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. 
 
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
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superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita 
execução contratual.  
§1º - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 
assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.  
§2º - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado 
mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Diretor Presidente do SAAE.  
 
XIV – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO: 
Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 
7.892/13, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, Estado 
do Rio Grande do Norte. Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ (RENATA 
THAIS S. SANTOS REIS), a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai assinada 
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es). 
 
  Extremoz/RN, 12 de junho de 2018.  
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO 
Diretor Presidente 

 
 

DENIKELLE LOPES DE FARIAS 
Diretora Administrativa e Financeira 

 
 
 

EDUARDO PENIDO LAGES 
Contratado / Procurador  

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
Presidente: Fábio Vicente da Silva 

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

 2° Secretário: Renato José Barbosa Leite  
3º Secretário: Kilter Harmistrong de Lima Araújo 

 
 

 
Portaria 59/2018 
 

DISPÕE SOBRE O ESTABELECIMENTO DO PONTO 
FACULTATIVO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, NO 
ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO DESSA 
MUNICIPALIDADE. 

 
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; 
 
CONSIDERANDO que a seleção Brasileira de futebol jogará no evento mundial da Copa do Mundo 

no dia 22 de junho de 2018 as 09h00min. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 01º. Fica estabelecido ponto facultativo para todos os servidores da Câmara Municipal de 

Extremoz no dia 22 de junho de 20187 (sexta-feira), razão pela qual não haverá expediente ao público. 
 
Art. 02º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
Extremoz/RN, 21 de junho de 2018. 
 
 
                                          Vereador FÁBIO VICENTE DA SILVA 

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

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