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Diário Oficial 

Nº 1590 - ANO VII QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017 Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

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

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

DECRETO Nº 22/2017 
Decreta estado de calamidade pública no âmbito da gestão 
administrativa e financeira na área da Saúde Pública do 
Município de Extremoz/RN e dá outras providências.  

   
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 10, XV da Lei Orgânica do Município;  
CONSIDERANDO o grave momento de crise financeira em todo País, que refletiu 

sobremaneira no Município de Extremoz/RN, vez que os inúmeros cortes já realizados foram insuficientes 
para o reequilíbrio entre receitas e despesas;  

CONSIDERANDO a ausência de transição de gestões no Município de Extremoz/RN que 
deveria ter ocorrido entre Dezembro/2016 e Janeiro/2017, a existência de dívidas herdades da gestão 
antecedente sem o respectivo saldo financeiro, bem como a ausência completa de qualquer registro ou 
informação tocante aos serviços de saúde nos assentamentos, registro e sistemas da prefeitura Municipal de 
Extremoz/RN;  

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Norte encontra-se em situação de 
calamidade pública na saúde, conforme Decreto Estadual n° 26.988, de 05 de Junho de 2017, publicado no 
Diário Oficial do Estado do dia 06 de Junho de 2017;  

CONSIDERANDO que a Portaria nº 1.477, de 13 de junho de 2017, editada pelo Ministério 
da Saúde determinou a suspensão da transferência de recursos do Bloco da Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar e do Componente Limite Financeiro da Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Extremoz, no 
montante anual de R$ 2.037.400,00 (dois milhões, trinta e sete mil e quatrocentos reais) em face de fatos 
anteriores ao início da gestão municipal; 

CONSIDERANDO que o Município de Extremoz/RN vem suportando, com recursos próprio, 
a maior parte das despesas relativas à assistência à saúde relativos à Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como àquelas referentes às despesas com os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde Bucal (ESB), 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e CAPS – Centro de Atenção Psico-Social, o que já importa 
num montante total no valor de R$ 3.606.393,09 (três milhões, seiscentos e seis mil, trezentos e noventa e 
três reais e nove centavos) só até agosto desse ano; 

CONSIDERANDO os reflexos da crise econômica, que causaram a redução da arrecadação 
habitual, bem como a queda de transferência de receitas constitucionalmente garantidas ao Município, 
especialmente a pausa de financiamentos de programas do Governo Federal, como os habitacionais, que 
atingiram de forma impactante a arrecadação municipal;  

CONSIDERANDO que o Município de Extremoz/RN é executor de diversos programas 
criados pelo Governo Federal, assumindo compulsoriamente responsabilidades supletivas na área da saúde, 
e arca com responsabilidades financeiras ante à insuficiência de repasses de recursos federais;  

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento dos limites impostos para despesa com 
pessoal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento dos investimentos mínimos nas áreas da 
educação e saúde, fixados na Constituição Federal;  

CONSIDERANDO a ausência de perspectiva financeira para aumento da arrecadação 
municipal, em curto prazo;  

CONSIDERANDO o crescente aumento populacional em razão da recente expansão 
imobiliária que resultou em alteração do perfil demográfico do Município;  
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CONSIDERANDO a ausência, em curto prazo, de perspectiva financeira de aumento no 
montante dos repasses legais ao Município de Extremoz/RN, inclusive aqueles tocantes ao Fundo de 
Participação dos Município (FPM) que possibilite aos entes municipais assumirem plenamente suas 
obrigações constitucionais relativas à assistência à saúde em sua área de atenção; 

CONSIDERANDO o elevado número de cidadãos que perderam seus planos de saúde, 
aumentando o número de usuários estaduais do Sistema Único de Saúde (SUS);  

CONSIDERANDO a redução das receitas líquidas para a área de saúde, que ocasiona o 
desabastecimento crítico dos insumos e dos materiais médico-hospitalares e medicamentos, impedindo a 
adoção de terapêuticas efetivas para as patologias apresentadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em condições dignas e adequadas;  

CONSIDERANDO que é direito de todo cidadão ter acesso ao atendimento médico 
hospitalar, especialmente de urgência e emergência, cuja falta ou insuficiência gera risco potencial à vida dos 
usuários;  

CONSIDERANDO que as ações da Secretaria Municipal de Saúde deverão, ainda, 
considerar outros diplomas legais, tais como Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes, a Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto 
Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 1990;  

CONSIDERANDO o que preconiza a legislação supracitada, o financiamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é realizado pelas três esferas de governo, sendo estabelecidas as fontes de receitas 
para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde, as quais, no momento, configuram-se 
insuficientes para prover os serviços de saúde pública no Município de Extremoz/RN;  

CONSIDERANDO os diversos agravantes que aumentam a demanda de necessidade de 
ações e serviços públicos de saúde, tais como: número crescente de pacientes portadores de doenças 
degenerativas; aumento de casos de diabetes, arteriosclerose, hipertensão, cânceres, renais agudos, além 
de acréscimo de pacientes vítimas de violências diversas, as quais apresentam acréscimo de pacientes nas 
unidades que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS) neste município, que passa a necessitar de maior 
aporte financeiro para manter-se em condições dignas de atendimento;  

CONSIDERANDO a obrigatoriedade dos gestores públicos de zelarem pelos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, publicidade e, sobretudo, da moralidade, eficiência e 
efetividade, bem como pela correta aplicação de recursos públicos;  

CONSIDERANDO que o direito de acesso ao atendimento à saúde é condição indispensável 
à manutenção da própria vida e da dignidade da pessoa humana,  

  D E C R E T A:  
  Art. 1º.  Fica decretado estado de calamidade pública no âmbito da gestão administrativa e 

financeira na área da Saúde Pública do Município de Extremoz/RN, com objetivo principal de obter auxílio 
imediato, especial e extraordinário junto do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e ao Governo 
Federal.  

Art. 2º.  Fica a Secretária Municipal de Saúde autorizado a adotar todas as medidas 
necessárias e cabíveis para amenizar o estado de calamidade pública ora decretado, inclusive editar atos 
administrativos complementares e necessários à execução deste Decreto.  

  Art. 3º.  A emergência declarada nos termos do artigo 1º autoriza a adoção de medidas 
administrativas necessárias para a manutenção da assistência adequada à saúde na rede de urgência e 
emergência, em especial a aquisição pública de insumos, materiais, medicamentos e a contratação de 
serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial, de acordo com o que preceitua o 
inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993.  

Parágrafo Único. A dispensa de Licitação levada a efeito com base na situação emergencial 
somente será permitida enquanto perdurar a vigência deste decreto, com o objetivo de evitar o perecimento 
do interesse público, devendo a Administração Municipal, por intermédio do Gestor da Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS, adotar todas as medidas necessárias e cabíveis, para atendimento das necessidades 
coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes da falta de insumos, falta de medicamentos e assistência 
inadequada na Rede de Urgência e Emergência.  

Art. 4º. A Tramitação dos processos e procedimentos referentes a assuntos vinculados a 
este decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta, salvo por situações justificadas.  

Art. 5º.  A vigência deste Decreto será de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua 
publicação.  

Art. 6º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
   

 
Extremoz/RN, 26 de outubro de 2017.  
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JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO CONSTITUCIONAL 

 

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 08.204.497/0001-71, com sede na Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro, Extremoz/RN, neste ato 
representado pelo Prefeito Constitucional Joaz de Oliveira Mendes, Resolve: 

Considerando que foi realizado o Pregão Presencial nº 024/2017, originando a Ata de Registro 
de Preços nº 023/2017, cujo objeto é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota 
(veículos e máquinas) pertencentes ao Município de Extremoz/RN; 

Considerando que a empresa HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES – ME foi 
vencedora dos Lotes 01 (Manutenção (ônibus, micro-ônibus e caminhões) diesel) e 05 (peças por desconto 
(ônibus, micro-ônibus e caminhões));  

Considerando que foram emitidas diversas Ordens de Compra (em anexo), oriundas das 
Secretarias Municipais, solicitando peças para os veículos, todavia, o fornecedor negou-se a fornecer as 
peças requisitadas;  

Considerando que vêm sendo descumpridos os prazos para a entrega das peças quando 
solicitadas; 

Considerando que conforme certidão emitida por Agente Público Municipal, a Contratada 
recusou-se receber a notificação, informando, que os serviços estariam suspensos;  

Considerando que a negativa do Contratado em fornecer as peças vem prejudicando a 
prestação das atividades essenciais desenvolvidas pelo Município para a população; 

Considerando que a Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, com característica de 
compromisso para o fornecedor nela registrado, gerando obrigações, devendo condições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas serem obedecidas (Art. 2º, II do Decreto Municipal nº 
003/2017);  

Considerando o cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços;  
Considerando o disposto no caput, do artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002;  
Considerando o disposto no caput, do artigo 77, da Lei nº 8.666/1993;  
Considerando o disposto no caput, incisos I, II e V do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993; 
Considerando o disposto no caput, incisos I do artigo 79 da Lei nº 8.666/1993; 
INFORMAR E NOTIFICAR O CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

023/2017, firmada com a empresa HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES – ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 18.559.664/0001-50, através do seu representante o senhor Herick Graciano de Almeida, inscrito no 
CPF sob o nº 016.687.194-01, ficando desde já aberto o prazo de 10 (dez) dias para apresentar DEFESA 
PRÉVIA quanto à aplicação de sanções administrativas previstas no artigo 87, incisos II e IV da Lei Federal 
nº 8.666/93, e do artigo 7º, caput da Lei nº 10.520/2002, estando os autos, desde já, franqueados para 
exame e cópia.  

Cientifica-se que a Defesa Prévia deve ser protocolada na Secretaria Municipal de 
Administração do Município de Extremoz/RN. 

 
Extremoz/RN, 11 de outubro de 2017. 

 
Joaz de Oliveira Mendes  
Prefeito Constitucional 

 

 
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 08.204.497/0001-71, com sede na Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro, Extremoz/RN, neste ato 
representado pelo Prefeito Constitucional Joaz de Oliveira Mendes,  

Resolve: 
Considerando que foi realizado Convênio nº RN1507118279 entre o Município de Extremoz/RN 

e a FUNASA, cujo objeto é a implantação do sistema de esgotamento sanitário, com execução de tratamento 
de efluentes, nas comunidades Contenda, Pitangui, Graçandu e Barra do rio, todas neste Município; 

Considerando que foi deflagrado processo licitatório com a finalidade de contratar empresa para 
executar o objeto do convênio acima epigrafado, do qual foi vencedora a empresa Construtora Galvão 
Marinho LTDA, originando o Contrato Administrativo nº 001/2015; 
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Considerando os achados identificados no relatório da auditoria, que demonstram 
irregularidades manejadas pela empresa Contratada na execução da obra para implantação do sistema de 
esgotamento sanitário;  

Considerando o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
Considerando o cumprimento irregular das cláusulas contratuais;  
Considerando a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
Considerando as razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

devidamente justificados nos autos do processo administrativo;  
Considerando o disposto no caput, do artigo 77, da Lei nº 8.666/1993;  
Considerando o disposto no caput, incisos I, II, IV e XII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993; 
Considerando o disposto no caput, incisos I do artigo 79 da Lei nº 8.666/1993; 
INFORMAR E NOTIFICAR A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

nº 001/2015, firmado com a empresa CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 12.647.038/0001-30, situada na Rua Nizario Gurgel, 2022, Tirol, Natal/RN, através do seu representante o 
senhor Waldemir Marinho dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 074.962.144-34, ficando desde já aberto o 
prazo de 10 (dez) dias para apresentar DEFESA PRÉVIA quanto à aplicação de sanções administrativas 
previstas no artigo 87, caput, incisos II e IV da Lei Federal nº 8.666/93, além das consequências previstas no 
art. 80, incisos III e IV da mesma lei, estando os autos, desde já, franqueados para exame e cópia.  

Cientifica-se que a Defesa Prévia deve ser protocolada na Secretaria Municipal de Obras do 
Município de Extremoz/RN. 

 
Extremoz/RN, 26 de outubro de 2017. 

 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito Constitucional 

 
 

PORTARIA Nº 428/2017 – GP 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei Municipal 
nº 577/2009.  

RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear, MARIA HELENA BARRETO FURTADO, CPF Nº 029.684.334-23, para o cargo 

comissionado de Gerente de Arquitetura – CC1, da Secretaria de Obras e Convênios.  
 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, Cumpra-se e Arquive-se. 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 25 de outubro de 2017. 

 
JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 

PREFEITO 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 
Rua Capitão José da Penha, s/n – Centro – telefone(84) 3279-2610 

 
PORTARIA N° 006 /2017 – SEMUR 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE EXTREMOZ, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no Art. 189, IV do 
plano Diretor do Município; 
RESOLVE: 
Art. 1o – Proceder a publicação dos atos do processo administrativo de denúncia no 51/2017, gerado em 
decorrência da Notificação Preliminar 29/2017, em razão da existência de um muro em logradouro público, 
dificultando o livre acesso de pessoas em via pública. O contribuinte/responsável foi devidamente notificado 
em 09.05.2017, e em razão da irregularidade do muro, conforme atestado no laudo técnico acostado aos 
autos, foi dado prazo de (30) trinta dias, para que procedesse a demolição, ficando inerte o contribuinte. Em 
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30/10/2017 o Iforme Administrativo foi afixado na parte externa do muro, listando as etapas do processo, 
para dar o devido conhecimento à comunidade. 
Art. 2o – A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo informa publicamente a próxima etapa do trâmite 
processual, qual seja, a demolição da estrutura, com base no Artigo 124, III do Código de Obras do 
Município, a qual acontecerá em 06 de Novembro de 2017. 
Art. 3o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, Registre-se, Cumpra-se. 

 
Extremoz, 26 de Outubro de 2017 

 
Diane Kaline Bezerra Neves 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2017 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução da 
complementação dos serviços de revitalização e urbanização da orla marítima da praia de Genipabu 
do município de Extremoz/RN. 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
De acordo com os atos da comissão permanente de licitações e o que fundamenta a Lei nº. 8.666/93 e 
legislação complementar e ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para execução da 
complementação dos serviços de revitalização e urbanização da orla marítima da praia de Genipabu 
do município de Extremoz/RN, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido 
cumpridos os ditames inerentes a interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora 
chancelado, HOMOLOGO o presente evento que teve como vencedor para o presente certame a empresa 
SELETA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.623.999/0001-74. Dê-se ciência e cumpra-se. 

Extremoz/RN, 26 de Outubro de 2017. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2017 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em os serviços de engenharia, para execução dos serviços de 
revitalização e urbanização da orla marítima da praia de Genipabu do município de Extremoz/RN. 
ATO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com os atos da comissão de Licitação e o que fundamenta a Lei nº. 8.666/93 e legislação complementar e 
ainda de conformidade com o resultado do presente certame, ADJUDICO, o presente evento que teve como vencedora a 
empresa: SELETA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.623.999/0001-74.    

Extremoz/RN, 26 de Outubro de 2017. 
Cícero Antônio Bezerra Junior 
PRESIDENTE DA CPL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2017 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS 
DE ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A 
DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN. 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO 
De acordo com os atos do Pregoeiro e o que fundamenta a Lei nº. 10.520/02 e legislação complementar e, 
ainda de conformidade com o resultado do presente certame, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA 
A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE ORIGENS BÁSICOS, DA ATENÇÃO 
BÁSICA, INJETÁVEIS E CONTROLADOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE EXTREMOZ/RN, usando das atribuições que são conferidas, em função de terem sido 
cumpridos os ditames inerentes a interposição de recursos decorrente dos atos relacionados com o pleito ora 
chancelado, HOMOLOGO o presente evento que teve declarada como vencedoras as licitantes RN 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME – CNPJ: 40.790.727/0001-34, os 
itens 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 46, 47, 48, 52, 54, 
62, 63, 64, 65, 70, 77, 79, 80, 82, 84, 87, 90, 91, 94, 95, 96, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 
117, 123, 124, 130, 131, 133, 134, 135, 140, 141, 143, 144, 145, 147, 153, 157, 159, 164, 166, 167, 169, 175, 
179, 180, 182, 185, 190, 191, 198, 201, 206, 210, 211, 216, 217, 219, 220, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
237, 243, 247, 249, 251, 254, 255, 258, 261, 270, 272, 274, 275, 288, 290, 291,292, 297, 300, 301, 302, 307, 
309, 311, 312, 317, 319, 324, 326, 327, 328, 329, 331, 334, 338, 339, 341, 342, 343, 351, 361, 362, 365, 366, 
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367, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 382, 383, 388, 391, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 
406 e 407, para empresa KIREI TECNOLAB LTDA - EPP -  CNPJ: 06.912.821/0001-80, os itens 02, 10, 13, 
14, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58,59, 66, 67, 68, 69, 71, 
73, 74, 75, 76, 81, 83, 85, 92, 93, 97, 98, 99, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 128, 
129, 132, 136, 138, 139, 142, 146, 148, 150, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 
174, 176, 177, 181, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 207, 
208, 209, 212, 213, 214, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 248, 
250, 252, 253, 256, 257, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 273, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 
283, 284, 285, 286, 287, 289, 293, 294, 295, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 308, 310, 313, 314, 315, 316, 318, 
321, 322, 323, 325, 330, 332, 333, 335, 336, 337, 340, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 354, 355, 356, 357, 
360, 363, 364, 371, 376, 377, 381, 384, 389, 392, 401, 403, 404, 405 e 408, para empresa PHOSPODONT 
LTDA - CNPJ: 04.451.626/0001-75 os itens: 236, 320, 352, 368 e para empresa MARINHO E MELO COM. 
VAR. DE MED. E MAT. HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 18.457.707/0001-97 os itens 06, 15, 23, 31, 44, 45, 
49, 60, 61, 72, 86, 88, 89, 125, 126, 127, 137, 152, 205, 215, 263, 269, 350, 394. Dê-se ciência e cumpra-se. 

 
Extremoz/RN, 26 de Outubro de 2017. 

 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2017 

 
Aos 20 (vinte) dias de outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente politico, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 043/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA, DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, VISANDO 
ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se 
em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 
8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA, DE MATERIAL 
DE ILUMINAÇÃO, VISANDO ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado.  

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

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

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

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

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

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

f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  
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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) Òrgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l)  Manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
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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:  
 
JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – CNPJ: 18.334.420/0001-70 
ENDEREÇO: R. Angelo Varela, 1306 – Tirol – Natal/RN 
CONTATO: (84) 3201-0833 – EMAIL: jpmeletrico@gmail.com 
REPRESENTANTE: João Paulo de Aguiar Tavares – CPF: 751.153.444-91 – Sócio. 

 

Nº ITENS MARCA QUANT. UNID. VALOR 
UNITÁRIO 

3 Braço reto para luminária publica  Eletubos 2.000,00 Und. 17,50 

8 Cabo Multiplexado 2x16mm²  Neo Cable 5.000,00 Mt 2,85 

10 Cabo PP 2x10 mm²  Cobremac 2.000,00 Mt 9,00 

47 Núcleo para 4 pétala (projetor LED)  Luxtempus 100,00 UN 167,50 

12 Chave de comando 2x30  Ezatron 200,00 Und. 145,95 

13 Chave de comando 2x60  Ezatron 150,00 Und. 267,80 

16 Escada de fibra 10 m  Wbertulo 10,00 Und. 1.286,51 

20 
LAMPADA VAPOR METÁLICA 
TUBULAR 150W  

High Quality 1.400,00 UN 
28,80 

21 
LAMPADA VAPOR METALICA 
TUBULAR 250W E40 5000K  

High Quality 1.400,00 UN 
27,90 

22 LAMPADA VAPOR METÁLICA 400W  High Quality 1.300,00 UN 28,90 

38 Luminária aberta - 250watts  Olivo 1.000,00 UN 59,80 

43 Alça pré-formada  PLP 3.000,00 Und. 1,76 

46 Disjuntor unipolar 32ª  Lukma 200,00 Und. 5,69 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – CNPJ: 18.334.420/0001-70 
ENDEREÇO: R. Angelo Varela, 1306 – Tirol – Natal/RN 
CONTATO: (84) 3201-0833 – EMAIL: jpmeletrico@gmail.com 

REPRESENTANTE: João Paulo de Aguiar Tavares – CPF: 751.153.444-91 – Sócio. 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2017 

 
Aos 20 (vinte) dias de outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 

CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente politico, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 043/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA, DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, VISANDO 
ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se 
em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 
8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA, DE MATERIAL 
DE ILUMINAÇÃO, VISANDO ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
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EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

presente ARP.  
 

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

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

b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações 
necessário ao fornecimento 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) Òrgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

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

publico que assim solicitar.  
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 6º. O PRESTADOR DE SERVIÇO obriga-se a:  
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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:  
 
RB LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME -  CNPJ: 10.917.124/0001-90 
ENDEREÇO: Av. Rodrigues Alves, 517 – Sala 07, Tirol – Natal/RN 
CONTATO: (84) 3211-2499 – EMAIL: rblocacoeseservicos@gmail.com 
REPRESENTANTE: NOEMA GLADINO DA SILVA – CPF: 813.351.484-34 – Sócia 

 

Nº ITENS MARCA QUANT. UNID. VALOR 
UNITÁRIO 

1 Base para relé foto eletrônico 220 w.  Ezatron 2.000,00 Und 5,60 

4 Braço curvado 2m bitola 1/5  Comcel 600,00 UND 60,00 

5 Fio 3x1.5  C. nordeste 3.000,00 Mt 0,75 

6 Fio 3x2.5  C. nordeste 3.000,00 Mt 0,98 

9 Cabo Multiplexado 2x25mm²  C. nordeste 5.000,00 Mt 4,37 

11 Cabo PP 2x16 mm²  Cabo 2.000,00 Mt 11,80 

15 Escada de fibra 07 m  Escala 10,00 Und. 930,00 

19 
LAMPADA VAPOR METÁLICA 
TUBULAR 70W E-27 5000K  

Sorte Luz 2.100,00 UN 
24,30 

23 Lâmpada Bulbu LED 7W  Sorte Luz 2.000,00 UND 12,50 

26 
Parafuso para luminária de poste 
300mm  

Comcel 1.000,00 UN 
7,00 

27 
Parafuso para luminária de poste 
350mm  

Comcel  1.000,00 UN 
6,50 

30 
REATOR VAPOR METÁLICO 250W 
BRANCA  

Bmep 1.000,00 UN 
42,90 

31 
REATOR VAPOR METÁLICO 400W 
BRANCA  

Bmep 1.000,00 UN 
58,30 
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34 Refletor de 200w com lâmpada  Olivo 120,00 UN 300,00 

35 Relé fotocélula c/ base NF  Sortluz 4.000,00 Und. 13,29 

37 Luminária aberta - 150watts  Olivo 1.200,00 UN 69,14 

44 Arruela quadrada 45x45x18  Fixa 3.000,00 UN 0,84 

45 Caixa monofásica  Demep 200,00 UN 37,90 

 
 
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;  
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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  
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. 
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Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
RB LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME -  CNPJ: 10.917.124/0001-90 
ENDEREÇO: Av. Rodrigues Alves, 517 – Sala 07, Tirol – Natal/RN 
CONTATO: (84) 3211-2499 – EMAIL: rblocacoeseservicos@gmail.com 
REPRESENTANTE: NOEMA GLADINO DA SILVA – CPF: 813.351.484-34 – Sócia 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2017 
 

Aos 20 (vinte) dias de outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, 
CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito Constitucional o 
Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente politico, CPF: 061.242.554-13, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, Extremoz/RN, doravante denominado 
ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 043/2017, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA, DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, VISANDO 
ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN, a qual constitui-se 
em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 
8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA, DE MATERIAL 
DE ILUMINAÇÃO, VISANDO ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório supracitado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 7°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o Prestador solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
 
Parágrafo Único. Caso o Prestador não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
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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:  
 
GF COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELE-ME 
ENDEREÇO: Av. Joaquim Rodrigues, 220 – Santo Antonio – São Gonçalo do Amarante/RN 
CONTATO: (84) 98131-5757 – EMAIL: ecoserv.servicos@outlook.com 
REPRESENTANTE: JOHNSON DOS SANTOS VARELA – CPF: 031.568.644-80 – Procurador 

 

Nº ITENS MARCA QUANT. UNID. VALOR 
UNITÁRIO 

7 Fio 3x6.0  N. cabos 3.000,00 Mt 7,73 

14 CONECTOR PERFURANTE PEQUENO  Intele 3.000,00 UN 4,35 

17 
FITA ISOLANTE ANTE CHAMA DE 20M 
BAIXA  

Steck 2.000,00 UN 
3,85 

18 
FITA ISOLANTE ANTE CHAMA DE ALTA 
20M  

Steck 300,00 UN 
30,61 

25 Parafuso para luminária de poste 200mm  Comcel 2.000,00 UN 5,30 

32 Refletor de 400w sem lâmpada  Luxtempus 400,00 UN 38,50 

37 Luminária aberta - 150watts  Olivio 1.200,00 UN 32,88 

42 Olhal parafuso aço forjado - RASG 18x30  Intral 2.000,00 UN 10,25 

47 Núcleo para 4 pétala (projetor LED)  Luxtempus 100,00 UN 167,50 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, Decreto 
nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

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

 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
GF COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELE-ME 
ENDEREÇO: Av. Joaquim Rodrigues, 220 – Santo Antonio – São Gonçalo do Amarante/RN 
CONTATO: (84) 98131-5757 – EMAIL: ecoserv.servicos@outlook.com 
REPRESENTANTE: JOHNSON DOS SANTOS VARELA – CPF: 031.568.644-80 – Procurador 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2017 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2017 
 

Aos 04 (quatro) dias de Outubro do ano de dois mil e dezessete, o MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, CNPJ nº. 08.204.497/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Prefeito 
Constitucional o Senhor Joaz Oliveira Mendes da Silva, brasileiro, casado, agente político, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Rio Zaire nº. 33, Central Park I, 
Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 047/2017, cujo objetivo fora 
a formalização de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS CONFORME MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, a qual constitui-se em documento 
vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, 
regulamentado pelo Decreto nº. 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de 
Preços referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS CONFORME MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, cujas especificações, preço(s), 
quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.  

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

quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação;  

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

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

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

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

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

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

presente ARP.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 6°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 
podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.  
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Parágrafo Único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de 
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação 
que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados 
pela Administração.  
 
Art. 7°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos materiais registrados nesta Ata, 
encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA EPP – CNPJ: 15.160.493/0001-02, Endereço: Rua 
Auta de Souza, 188 – Cidade Alta – Natal/RN. 
CONTATO: vendas@livrariacamaracascudo.com – Fone: (84) 3092-2878 – 3092-2873 
Representante: ESMERINDO BALBINO, CPF: 642.772.834-20 (Procurador) 
 

DESCRIÇÃO QUANT UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

0004209 - TABLET ANDROID UNIDADE DE PROCESSAMENTO a.1 
Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro 
núcleos e 2M L2 cache; a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e 
vídeo; a.3) As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser 
aceleradas por hardware. a.4) Possuir decodificação por hardware para 
pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4. a.5) Obter 
índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no “Performance 
test” e 80 pontos no “UX test” – “User Experience” medido pelo 
software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies 
http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/obtido 
através da execução da opção “All Tests”, obedecendo a seguinte 
procedimento: i) Instalar o software MobileXPRT a partir do Google 
Play. ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução somente 
na bateria. iii) Reiniciar o Tablet. iv) Clicar no ícone “MobileXPRT” e 
selecionar “All Tests”. b) MEMÓRIA RAM b.1) Mínimo de 1 GB (um 
gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz); c) TELA c.1) Tela 
colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro 
iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez 
ponto um) polegadas; c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos 
(capacitiva); c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; c.4) Resolução 
mínima: 1280x800 d) ARMAZENAMENTO d.1) Interno do tipo 
flash/eMMC; mais específica e maior qualidade d.2) Capacidade 
mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno, 
d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD para 
expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 
64 GB (sessenta e quatro gigabytes). e) CONECTIVIDADE e.1) Wi-Fi 
padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; e.2) 
Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 
2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 
1.900MHz) habilitado para funcionamento nas frequências do sistema 
brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado para todas as 
operadoras; e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno) 
ao equipamento; e.4) Sistema de GPS integrado (interno) com antena 
interna. f) INTERFACES f.1) Microfone e alto-falante integrados ao 
gabinete; f.2) Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 
3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e 
esquerdo); f.3) Porta micro-USB padrão 2.0; f.4) Permitir conexão de 
vídeo externo através de porta micro/mini HDMI; g) CÂMERA 
FRONTAL E TRASEIRA g.1) Integrada ao equipamento; g.2) Câmera 
traseira com resolução mínima de 05 MP (cinco megapixels), possuir 
ajuste de foco automático e zoom digital; g.3) Câmera frontal com 
resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois megapixels); g.4) Ambas as 
câmeras devem permitir filmar e tirar fotos. h) BATERIA: h.1) Interna e 
recarregável; h.2) Lítio-ion ou polímero de lítio; h.3) Vida útil: pelo 
menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com 
capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo; h.4) 
Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h (seis mil miliamperes hora); 

70 UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 
1.265,00 
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h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o 
Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando; h.6) 
Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança: i) 
Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de 
sobrecorrente e sobrecarga; ii) Com carregador conectado à energia, o 
tablet deve poder ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a 
carga total da bateria, sem riscos de sobreaquecimento ou de 
acidentes decorrentes de sobrecarga. i) GABINETE i.1) O gabinete não 
poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas 
perfurantes ou cortantes; i.2) Deve possuir teclas para controle de 
volume do som; i.3) Peso máximo com bateria de 760g (setecentos e 
sessenta gramas). i.4) Deve possuir proteção contra água e poeira de 
acordo com a classificação IP52; j) FUNCIONALIDADES j.1) Possuir 
acelerômetro; j.2) Funcionar como “USB Mass Storage”; j.3) Sensor de 
luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela; 
j.4) Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição; 
j.5) Recursos de vídeo: i) Gravação com resolução de pelo menos 
640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira; ii) 
Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4. k) 
SISTEMA OPERACIONAL k.1) Sistema Operacional: Android 4.4 
português ou versão superior em português; k.2) Suporte a 
configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser integrado 
à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de 
aplicativos ou softwares extras; k.3) Aplicações: agenda, calendário, 
relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro; k.4) 
Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: i) mp3; ii) 
3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); iii) mp4 (AAC e H264); iv) ogg 
(Vorbis áudio); v) wav (PCM). l) SEGURANÇA l.1) Permitir a 
implementação de solução anti-robo, sem custos adicionais; l.2) Usar 
tecnologia TPM (Trusted Platforn Module); l.3) Permitir a 
implementação anti-malware sem custos adicionais; 

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

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

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 9°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação de 
serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.  
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Art. 10. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas 
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Municipal. 

 
Art. 11. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 15. O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo 
inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da 
legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado: 
a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciador sobre a aceitações da referida carona; 
c). Após autorização do gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação necessária 
para tal feito; 
d) O Órgão gerenciador limitara ao fornecimento da ARP em até 05 (CINCO) caronas para órgãos públicos 
que assim solicitara. 
OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº 8666/93, Decreto nº 
7.892/2013 e o Decreto Municipal nº 003/2017 ou legislação vigente à época do fato ocorrido. 
 
Art. 16 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 7.892/2013, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.  
 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, 
Estado do Rio Grande do Norte. 
 

Nada mais havendo a tratar, lavrei ____________________________ CÍCERO ANTONIO 
BEZERRA JUNIOR, Pregoeiro, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai 
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  
 
_______________________________________ 
Prefeitura Municipal de Extremoz/RN 
CNPJ: 08.204.497/0001-71 
Joaz Oliveira Mendes da Silva 
CPF: 061.242.554-13 
Gerenciador 
 
_____________________________________ 
CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA EPP  
CNPJ: 15.160.493/0001-02  
ESMERINDO BALBINO - CPF: 642.772.834-20  
(Procurador) 
Empresa  

 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP DE N.º 059/2017 – PP 
 
O Município de EXTREMOZ/RN, torna público que fica marcado a sessão para o dia 08 de Novembro de 
2017 as 10:00 hrs, onde fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 059/2017-PP, 
visando o Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de material de consumo e permanente 
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para o funcionamento de Raio X, do hospital Presidente Café filho do município de Extremoz/RN.  O 
edital e seus anexos estão a disposição na sede da prefeitura sitio a Rua São Pedro, S/N – Loteamento São 
Miguel Arcanjo, Extremoz/RN, CEP 59.575-000. A sessão realizar-se-á na sala da Comissão de Licitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN - 25 de Outubro de 2017 - Cícero Antônio Bezerra Junior - 
Pregoeiro Municipal.  

 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP DE N.º 061/2017 – PP 
 
O Município de EXTREMOZ/RN, torna público que fica marcado a sessão para o dia 08 de Novembro de 
2017 as 14:00 hrs, onde fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 061/2017-PP, 
visando o Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de relógios de pontos digitais, para 
atender as necessidades das diversas secretarias municipais do município de Extremoz/RN.  O edital 
e seus anexos estão a disposição na sede da prefeitura sitio a Rua São Pedro, S/N – Loteamento São Miguel 
Arcanjo, Extremoz/RN, CEP 59.575-000. A sessão realizar-se-á na sala da Comissão de Licitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN - 25 de Outubro de 2017 - Cícero Antônio Bezerra Junior - 
Pregoeiro Municipal. 

 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP DE N.º 062/2017 – PP 
 
O Município de EXTREMOZ/RN, torna público que fica marcado a sessão para o dia 09 de Novembro de 
2017 as 14:00 hrs, onde fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 062/2017-PP, 
visando o Registro de Preços para os serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis 
da frota de veículos do município de Extremoz/RN.  O edital e seus anexos estão a disposição na sede da 
prefeitura sitio a Rua São Pedro, S/N – Loteamento São Miguel Arcanjo, Extremoz/RN, CEP 59.575-000. A 
sessão realizar-se-á na sala da Comissão de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN - 
25 de Outubro de 2017 - Cícero Antônio Bezerra Junior - Pregoeiro Municipal. 
 

EXTRATO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO: 254/2017 
PROCESSO DE ADESÃO: 027/2017 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 027/2017. 
ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL: 027/2017. 
MUNICÍPIO GERENCIADOR DA ATA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO. 
OBJETO: Adesão parcial a ata de registro de preços, para fornecimento de material permanente 
(utensílios domésticos), para atender as necessidades do município de Extremoz/RN. 
PELO MUNICÍPIO: PELO MUNICÍPIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN, CNPJ: 11.362.487/0001-79 – ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA – CPF: 
028.355.194-16 – GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.  
ORGÃO PARTICIPANTE: JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA - ME – CNPJ: 17.570.889/000-
45 – JOSE RADAMES FERNANDES MALHEIROS – CPF: 054.760.664-89.  
 
 

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2017 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em os serviços de engenharia, para execução dos serviços 
de revitalização e urbanização da orla marítima da praia de Genipabu do município de Extremoz/RN. 
 
ATO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com os atos da comissão de Licitação e o que fundamenta a Lei nº. 8.666/93 e legislação 
complementar e ainda de conformidade com o resultado do presente certame, ADJUDICO, o presente evento 
que teve como vencedora a empresa: SELETA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 07.623.999/0001-74. 
   

 
Extremoz/RN, 26 de Outubro de 2017. 

Cícero Antônio Bezerra Junior 
PRESIDENTE DA CPL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN 
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EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOZ/RN, vinculado à Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização do 
Contrato abaixo descrito, consoante se segue: 
 
PROCESSO Nº. 055/2017 
CONTRATO Nº. 015/2017 – SAAE - EXTREMOZ/RN 
CONTRATADO: A3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 20.916.082/0001-26 
OBJETO: Contratação de empresa para Execução da Calçada de Entorno e Passeio interno desta Autarquia, 
com fito de atender as necessidades do SAAE. 
VALOR GLOBAL: R$ 14.377,70 (Quatorze mil trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos). 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas correrão à conta da classificação: 02.020 (Gestão); 

04.122.007.2010 (Gestão e Administração Geral do SAAE); 339039-00 (Elementos de Despesa); e Fonte de 

Recursos – 100. 

VIGÊNCIA: O presente instrumento terá validade a contar da assinatura até 24 de janeiro de 2018. 
LOCAL E DATA: Extremoz /RN, 26 de outubro de 2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I da Lei 8.666/93. 
ASSINATURAS: MIKCAYL MATHEUS MELO DE MORAIS – Diretor Presidente; DENIKELLE LOPES DE 

FARIAS - Diretora Administrativa e Financeira; e EDILSON JOSÉ DE ARAÚJO – Sócio Administrador. 

Extremoz/RN, 26 de outubro de 2017. 
 

MIKCAYL MATHEUS MELO DE MORAIS 
Diretor Presidente 

 

EXTRATO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE E RATIFICAÇÃO 
 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE – EXTREMOZ/RN, vinculado a Prefeitura de 
Municipal de Extremoz, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a realização da 
inexigibilidade de licitação abaixo descrito, consoante se segue: 

 
PROCESSO N°. 053/2017 
INTERESSADO: R A F ACONSULT EVENTOS EIRELI - ME 
CNPJ n°: 08.116.955/0001-10 
OBJETO: Prestação de Serviços de Capacitação das Servidoras PRISCILA SALES LOPES, ANA LÚCIA 
DANTAS GOMES e RENATA THAIS S. SANTOS REIS (cortesia), para o curso de pesquisa mercadológica, 
com formação de preços para as licitações e contratos administrativos. 
VALOR GLOBAL: R$ 3.580,00 (Três mil quinhentos e oitenta reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária – 020020; Projeto/Atividade – 04.122.007.2010; 
Elemento de Despesa – 339039-00; Fonte de Recursos – 100. 
DATA: 25 de outubro de 2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 13, inciso VI, e 25, inciso II, da Lei 8.666/93. 
 
Extremoz/RN, 26 de outubro de 2017. 
 
 

MIKCAYL MATHEUS MELO DE MORAIS 
Diretor Presidente - SAAE/Extremoz  

 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 011/2017 – SAAE/EXTREMOZ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO – SAAE 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 041/2017 
 

  O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ, por 
intermédio da Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados através da portaria de n.º 028/2017 – DPR/SAAE, de 
29/08/2017, torna público que a empresa CAVALCANTE & CIA LTDA (TREVO), inscrita no CNPJ sob o n°. 
10.655.938/0001-01, foi declarada vencedora dos itens 05, 07, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 
29 e 32; e a empresa GF COMÉRCIO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o n°. 
28.335.924/0001-68, foi declarada vencedora dos itens 01, 02, 08, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 35 e 40, do 
Pregão Presencial n°. 011/2017, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de 
Higiene, Limpeza e Cozinha, razão pela qual os itens foram adjudicados às empresas citadas. 
 
   No que tange aos itens 03, 04, 06, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38 foi sugerida a anulação dos 
mesmos, com fundamento nos arts. 3°, 15, inciso V, e 49 da Lei 8.666/93, bem como Súmula n°. 473 do STF, 
tendo em vista que restou observado, após diligencias, uma supervalorização dos valores dos produtos, em 
decorrência de um erro no momento da pesquisa mercadológica, o que elevou a média mercado, unido ao 
fato das empresas ter optado por não negociar os valores. Já o item 39 foi sugerida a anulação, por erro na 
descrição. 
 
   Extremoz/RN, 26 de outubro de 2017. 
 
 
 

RENATA THAIS S. SANTOS REIS 
Pregoeira 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

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

 

A COMISSÃO 
 

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

PREFEITURA DE EXTREMOZ 
 

Joaz oliveira Mendes da silva 
PREFEITO 

 
Maria Mércia de Brito Ferreira 
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFORMAÇÕES 
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Rubens Danilo Sousa Damião 
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