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Diário Oficial 
Nº 1854 - ANO IX SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018 Prefeitura de Extremoz 

www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

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

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 

PORTARIA Nº 614/2018 – GP 

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

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Exonerar ALDAIR MIRANDA DA SILVA - CPF: 838.570.014-53, do Cargo de Coordenador 

de Sistema de Informações do SUS – CC-3, da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 30 de novembro de 2018. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 
 
DECRETO Nº 014/2018 

  

Abre Crédito Especial no valor de R$ 
250.000,00, para os fins que especifica e 
dá outras providências. 
 
 

O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica 
desde Município e na Lei Orçamentária vigente.  

 

DECRETA:  
 

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Especial no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.  

 

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a 
anulação, em igual valor, dos recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço do exercício 
anterior.  

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  
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Extremoz/RN, 26 de novembro de 2018  
 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

Unidade 

Orçamentária 
Ação Natureza Fonte Região Valor 

Anexo I (Acréscimo)  250.000,00  

     08 .001 SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA  250.000,00  

 
1210 Construção de Quadra Coberta  250.000,00  

  
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  0102200000 0001 250.000,00 

 
 
 
 
DECRETO Nº 15/2018 
 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  
AFETADA POR INVASÃO DE ÁREA  

DUNAR OBSTRUÍNDO O ACESSO A  
PITANGUI, DISTRITO DE EXTREMOZ,  

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
 

 
 
O Prefeito Constitucional do Município de Extremoz/RN, JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 10, inciso XV da Lei Orgânica de Extremoz, para decretar o 
estado de emergência quando for necessário, preservar ou restabelecer a ordem pública ou a paz social 
dentro do Município; e pelo artigo 8º, inciso VI da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012, 
 
 
CONSIDERANDO:  
 
I – Que as dunas móveis de Pitangui estão obstruindo a rodovia estadual RN-305, que dá acesso à praia de 
Pitangui; 
II – Que a rodovia RN-305 é o principal acesso à praia de Pitangui, Extremoz/RN; 
III – O constante impedimento das pessoas de irem e virem em decorrência da obstrução da mencionada 
rodovia pela areia das dunas móveis; 
III – O constante impedimento ao acesso médico-emergencial em decorrência da obstrução da RN-305; 
IV – O impedimento do abastecimento do comércio local; 
V – O constante risco de acidentes para os cidadãos que lá transitam; 
VI – O Parecer Técnico Ambiental que fundamenta a declaração de situação de emergência; 
VII- A necessidade que o Departamento de Estradas de Rodagens - DER, responsável pela manutenção da 
RN 305, participe da resolução definitiva do problema de obstrução da rodovia pela areia das dunas móveis. 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica declarada situação de emergência nas áreas de dunas no Distrito de Pitangui, no Município de 
Extremoz, contidas no Relatório Ambiental e demais documentos anexos a este Decreto. 
Parágrafo único. Essa situação de emergência é válida apenas para as áreas deste Município, 
comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Relatório 
Ambiental, anexos a este Decreto. 
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Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação do órgão 
Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.  
 
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta com o objetivo de 
facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Comissão 
Municipal de Defesa Civil.  
 
Art. 4°. Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a 
coordenação da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencadeamento do Plano 
Emergencial de Resposta aos Desastres, após adaptado à situação real desse desastre. 
 
Art. 5º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se 
as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de 
resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a: 
 
I – Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação; 
 
II – Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver dano. 
 
Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir 
de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população. 
 
Art. 6°. De acordo com o estabelecido no artigo 5° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, 
autoriza-se que se dê início a processos de desapropriação, por utilidade pública, de propriedades 
particulares comprovadamente localizadas em áreas de risco intensificado de desastres. 
 
§ 1° - No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e a desvalorização que 
ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras. 
 
 
§ 2° - Sempre que possível, essas propriedades serão trocadas por outras situadas em áreas seguras e, o 
processo de desmontagem das edificações e de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado 
pela comunidade. 
 
 
Art. 7º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 
necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a 
reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e 
oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a 
prorrogação dos contratos. 
 
Art. 8º - Após entrada em vigor do presente decreto, o Município de Extremoz, irá notificar o órgão 
responsável pela RN 305, o Departamento de Estradas e Rodagens – DER, para que sejam adotas as 
medidas cabíveis, diante do estado de emergência que se encontra RN.  
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 
 

Joaz Oliveira Mendes da Silva 
Prefeito Municipal 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO CONTRATO 
Pregão Presencial Nº 42 / 2018 - CONTRATO N° 68 / 2018 
PROCESSO N° 2614 / 2018 
CONTRATANTE: Município de Extremoz/RN 
CONTRATADA: IMPERVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
OBJETO: Aquisição de material para a confecção de Decoração Natalina.  
VALOR: 50.783,75 – (cinquenta mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos). 
ASSINATURAS: Pelo Contratante: JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA e Pela Contratada: LAYSE DE 
SOUSA MAIA. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
EXTRATO DE CONTRATO – 1º ADITIVO – PP Nº 057/2017 

 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde do Município de Extremoz/RN. 
CONTRATADA: JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - CNPJ: 07.442.731/0001-36 
OBJETO: prorrogar até o dia 14 de novembro de 2019, o prazo para prestação de serviços terceirizados 
contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências dos órgãos municipais de 
funções relacionadas as atividades meios, para o município de Extremoz/RN, conforme contrato 
celebrado em 14.11.2017, oriundo da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2017. 
BASE LEGAL: Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 
DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato de Prestação de 
Serviços, inclusive as condições de pagamento. 
DATA: 14/11/2018. 
ASSINATURA: ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA/Gestora do FMS. 
JOÃO VICTOR DE SOUZA REIS ALVES (Sócio Diretor). 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
EXTRATO DE CONTRATO – 1º ADITIVO – PP Nº 057/2017 

 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Extremoz/RN. 
CONTRATADA: JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - CNPJ: 07.442.731/0001-36 
OBJETO: prorrogar até o dia 14 de novembro de 2019, o prazo para prestação de serviços terceirizados 
contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências dos órgãos municipais de 
funções relacionadas as atividades meios, para o município de Extremoz/RN, conforme contrato 
celebrado em 14.11.2017, oriundo da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2017. 
BASE LEGAL: Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 
DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato de Prestação de 
Serviços, inclusive as condições de pagamento. 
DATA: 14/11/2018. 
ASSINATURA: Josiana Oliveira Mendes da Silva/Gestora. 
JOÃO VICTOR DE SOUZA REIS ALVES (Sócio Diretor). 

 
 

EXTRATO ARP 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 24/2018 

 PROCESSO Nº 2606/2018 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 65/2018 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de 

direito público inscrito no CNPJ sob o nº 11.362.487/0001-79, neste ato representado pela Secretária 
Municipal, a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA, brasileira, funcionária Pública, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RUA JOSÉ ALRINO DA ROCHA nº. 2232, 
Lagoa Nova, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 024/2018, cujo 
objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, a qual constitui-se em documento vinculativo e 
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obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal N.º 003/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes: 
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 
para a Unidade de Atenção Especializada – Hospital e Maternidade Presidente Café Filho, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ, 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, FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, obriga-se a:  

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

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

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

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

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

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

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

presente ARP.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fornecedor: CRM COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 04.679.119/0001-93 Telefone: 3211-7625 
 

Endereço: RUA GAL. GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS, 459, PETROPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59012-
570 

Representante: RENILSON NERY DE MOURA - CPF: 421.327.974-04 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

 
Preço 

Unit.(R$) 
 

4 0004410 - MESA DE ESCRITÓRIO Confecção: madeira / MDF / MDP / 
similar Composição: simples Divisões: 02 

novo 
aço 

UND  391,00  

5 0004345 - CADEIRA FIXA Material de Confecção: Aço/ferro pintado 
Assento/encosto: polipropileno MARCA DE REF. 
MARFENITE/FABONE/PLATA MÓVEIS 

novo 
aço 

UND  120,00  

31 0007234 - MESA DE CABECEIRA Confeccionada em 
madeira/MDP/MDF/similar Com portas, rodízios e gavetas MARCA DE 
REF. BIOMN/MOBILOC/ 

novo 
aço 

Unidade  379,00  

32 0007246 - MESA PARA REFEIÇÃO Confeccionada em aço/ferro pintado 
Tampo em madeira/MDP/MDF Regulagem de altura manípulo 4 pés com 
rodízios  

santa 
luzia 

UND  312,00  

33 0007247 - POLTRONA HOSPITALAR Reclinação com acionamento santa UND  691,00  

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


8 
ANO IX – Nº 1854 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

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

 

 
 

manual Capacidade: no mínimo 120 kilos Material de confecção armação 
baixa aço/ferro pintado assento/encosto: courvin Descanso para os pés 
integrado  

luzia 

34 0004347 - ARMÁRIO EM AÇO Dimensões: altura de 180 a 210cm X 
Largura de 70 a 110cm 04 prateleiras Capacidade por prateleira: 50 kgs 
MARCA DE REF. MOVEIS POLLO/PORMETAL/PADIN 

novo 
aço 

UND  643,00  

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

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

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
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. 
 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada 
conforme vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es).  
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EXTREMOZ (RN), 28 de novembro de 2018. 

 
 

_____________________________________ 
ÂNGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA 
SEC/GESTORA DO FUNDO. MUNICIPAL DE SAÚDE 
Gerenciador 
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
CRM COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 04.679.119/0001-93. 
RENILSON NERY DE MOURA 
CPF n.º 421.327.974-04. 
_______________________________________ 
Gerenciado 

 

EXTRATO ARP 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 24/2018 

 PROCESSO Nº 2606/2018 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 66/2018 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de 

direito público inscrito no CNPJ sob o nº 11.362.487/0001-79, neste ato representado pela Secretária 
Municipal, a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA, brasileira, funcionária Pública, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RUA JOSÉ ALRINO DA ROCHA nº. 2232, 
Lagoa Nova, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 024/2018, cujo 
objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, a qual constitui-se em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal N.º 003/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes: 
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 
para a Unidade de Atenção Especializada – Hospital e Maternidade Presidente Café Filho, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ, 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, FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 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;  
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f)   Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente 
ARP;  

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

presente ARP.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
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:  
 

Fornecedor: DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 20.928.363/0001-07 Telefone: 84 - 33215258 
 

Endereço: RUA JOSE VIERIRA DA SILVA, 11 , PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORÓ/RN, CEP: 
59625-574 

Representante: DJALMA VIERIRA VALE - CPF: 050.966.634-50 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

7 0004406 - BALDE A PEDAL Confeccionado em 
polipropileno Capacidade: 30 à 49 litros MARCA DE 
REF. BRALIMPIA/MARFITE 

 UND 1,00 50,00 50,00 

 
 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

Quant. 
Preço 

Unit.(R$) 
Vlr. 

Total(R$) 

37 0004402 - CARRO DE CURATIVOS Fabricado em aço 
inoxidável Acessórios: balde e bacia  

esato UND 3,00 702,00 2.106,00 

46 0007228 - CARRO DE EMERGÊNCIA Acompanha: suporte 
para cilindro, suporte de soro, suporte para desfibrilador, 
tábua de massagem Régua de tomadas com cabo de no 
mínimo 1,50m Estrutura em aço Tampo em aço carbono 
pintado Possui de 4 a 6 gavetas MARCA DE REF. 
RWR/MEDLIGHT/ 

esato Unidade 1,00 1.792,00 1.792,00 

  

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

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

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
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§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 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.  
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Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

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

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

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

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

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

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

 
 
EXTREMOZ (RN), 28 de novembro de 2018. 

 
 

_____________________________________ 
ÂNGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA 
SEC/GESTORA DO FUNDO. MUNICIPAL DE SAÚDE 
Gerenciador 
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
CNPJ: 20.928.363/0001-07. 
DJALMA VIERIRA VALE 
CPF n.º 050.966.634-50. 
_______________________________________ 
Gerenciado 

 

EXTRATO ARP 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 24/2018 

 PROCESSO Nº 2606/2018 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 67/2018 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de 

direito público inscrito no CNPJ sob o nº 11.362.487/0001-79, neste ato representado pela Secretária 
Municipal, a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA, brasileira, funcionária Pública, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RUA JOSÉ ALRINO DA ROCHA nº. 2232, 
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Lagoa Nova, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 024/2018, cujo 
objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, a qual constitui-se em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal N.º 003/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes: 
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 
para a Unidade de Atenção Especializada – Hospital e Maternidade Presidente Café Filho, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ, 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, FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 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; 
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b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fornecedor: NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 

CNPJ: 18.588.224/0001-21 Telefone: 3025-9397 Email: nacional.licitacao@gmail.com  

Endereço: RUA TUIUTI, 772 , PETROPÓLIS, NATAL/RN, CEP: 59014-160 

Representante: MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO - CPF: 023.241.414-93 

 

 
Item Descrição 

 
Unidade Medida  Preço Unit.(R$)  

13 0007238 - INCUBADORA DE 
TRANSPORTE NEONATAL 
Equipamento possui cúpula 
construída em acrílico 
transparente, com paredes 
duplas em toda sua superfície 
para proteção do paciente 
contra perda de calor. Base em 
material plástico, possuir alças 
para transporte e dois suportes 
para cilindros de gases 

 Unidade  25.510,00  

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


17 
ANO IX – Nº 1854 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

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

 

 
 

medicinais. Porta de acesso 
frontal e outra porta de acesso 
lateral, ambas com paredes 
duplas; possuir portinholas com 
manga punho e guarnições 
autoclaváveis em silicone 
atóxico; 1 portinhola tipo íris 
para passagem de tubos e 
drenos. Para-choque que 
protege todo o perímetro da 
incubadora. Deve possuir leito 
removível em material plástico 
antialérgico com dimensões que 
permitam adequada ergonomia 
para cintos de segurança em 
material macio e resistente, de 
fácil ajuste. Deve possuir 
colchão removível, impermeável 
e de material atóxico e auto-
extinguível com espuma com 
densidade adequada, sem 
costura, prensada e capa 
removível. Entrada de oxigênio 
sem despejo de gás para a 
atmosfera, permitindo alta 
eficiência, economia e proteção, 
acoplada a suporte com altura 
ajustável, com rodízios e freios. 
Umidificação através de espuma 
sob o leito. Iluminação auxiliar 
com haste flexível para ajuste 
do foco. Deve possuir filtro de 
retenção bacteriológico. Painel 
de controle deve proporcionar a 
monitorização térmica do 
ambiente do paciente, possuir 
controle microprocessado de 
temperatura de ar do ambiente 
interno da incubadora e controle 
de temperatura do neonato 
mediante um sensor de 
temperatura de pele. Deve 
possuir alarmes audiovisuais 
para falta de energia elétrica e 
falta de energia da bateria, 
bateria em carregamento, falta 
de circulação de ar, alta/baixa 
temperatura do ar, sensor do 
RN desconectado, 
Hipotermia/hipertermia, 
indicação do modo de 
alimentação, indicação das 
temperaturas do ar. Deve 
possuir indicação visual do 
status ligado/desligado do 
aparelho; deve possuir duas 
baterias recarregáveis com 
autonomia de pelo menos 4 
horas; carregador automático do 
tipo flutuante incorporado. 
Acompanhar o equipamento, no 
mínimo: carro de transporte tipo 

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


18 
ANO IX – Nº 1854 – EXTREMOZ/RN, SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

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

 

 
 

maca, com altura ajustável, 
resistente à choques 
mecânicos, acoplável à 
ambulância, 2 cilindros em 
alumínio tipo D ou E para 
oxigênio ou ar comprimido com 
válvula redutora e manômetro, 
suporte de soro com altura 
ajustável, prateleira para 
colocação de periféricos; cabos 
de ligação, tubo de oxigênio 
com regulador e fluxômetro, 
colchonete confeccionado em 
material atóxico e demais 
componentes necessários a 
instalação e funcionamento do 
equipamento.? 

14 0007239 - BERÇO AQUECIDO 
Equipamento com sistema de 
aquecimento de calor irradiante 
por elemento aquecedor 
localizado na parte superior do 
berço. Possuir giro bilateral no 
plano horizontal para 
posicionamento do aparelho de 
raios X; possuir bandeja para 
alojamento do filme radiográfico. 
Leito do recém-nascido 
construído em material plástico 
radiotransparente com laterais 
rebatíveis e/ou removíveis para 
facilitar o acesso ao paciente, 
ajustes do leito nas inclinações 
mínimas de Trendelenburg e 
Próclive; colchão de espuma de 
densidade adequada ao leito do 
paciente em material atóxico e 
autoclavável, com revestimento 
removível e antialérgico nas 
dimensões do berço. Estrutura 
em aço pintado em tinta epóxi 
ou similar, mobilidade através 
de rodízios com freios e pára-
choques frontal e traseiro. 
Display a LED ou LCD para 
indicação de temperatura e 
potência desejada, relógio 
Apgar e alarmes; memória para 
retenção dos valores 
programados. Sistema de 
controle microprocessado, com 
modo de operação servo 
controlado através de sensor 
ligado ao RN e manual; relógio 
Apagar incorporado; alarmes 
audiovisuais intermitentes para 
visualização da falta de energia; 
falha na resistência de 
aquecimento; falta de sensor ou 
desalojamento do sensor no 
paciente; hipotermia e 
hipertermia; alta temperatura 

 Unidade  8.340,00  
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prolongada; advertência de 
rotina. Deverá acompanhar o 
equipamento no mínimo: 
Bandeja sob o leito para 
armazenamento de materiais 
diversos e haste para suporte 
de soro. Alimentação elétrica a 
ser definida pela entidade 
solicitante.? 

  

Item Descrição  Unidade Medida  Preço Unit.(R$)  

3 0004717 - DETECTOR FETAL 
Tipo: portátil Tecnologia: digital 
MARCA DE REF. MEDICAL 
ECONET/ALCAT/ADAM 

 UND  286,55  

9 0007236 - 
CARDIOTOCÓGRAFO Portátil 
com impressora, gemelar, com 
suporte 

 Unidade  16.771,72  

10 0003240 - REANIMADOR 
PULMONAR MANUAL 
(ADULTO) - AMBU COM 
RESERVATÓRIO Em silicone  

 UND  134,85  

11 0004368 - ASPIRADOR DE 
SECREÇÕES ELÉTRICO 
MÓVEL Capacidade de 06 a 10 
litros Possui: suporte com 
rodízios, válvula de segurança 
Frasco: termoplástico/vidro 
MARCA DE REF. DORMED 

 UND  2.146,52  

12 0007237 - REANIMADOR 
MANUAL INFANTIL (AMBU) 
Com reservatório Em silicone 

 Unidade  134,85  

17 0007241 - BOMBA DE 
INFUSÃO Com Equipo universal 
Possui: bateria, KVO, alarmes, 
programação de infusão, bolus  

 Unidade  3.536,82  

19 0004397 - MONITOR 
MULTIPARÂMETROS Tamanho 
da tela: 10" a 12" Possui: 
eletrocardiograma (ECG); 
Oximetria (SPo2); Pressão não 
invasiva (PNI); Respiração; 
Temperatura. Tipo de Monitor: 
LCD MARCA DE REF.INMAX 

 UND  8.143,11  

21 0007242 - 
ELETROCARDIOGRAFO 
PORTÁTIL 12? canais Bateria 
interna Com memória, tela LCD 
Com laudo interpretativo Cabo 
de ECG  

 Unidade  5.667,34  

22 0001629 - Respirador Pulmonar: 
Ventilador Pulmonar eletrônico 
microprocessado para pacientes 
neonatais, pediátricos e adultos. 
Possuir os seguintes modos de 
ventilação ou modos 
ventilatórios compatíveis: 
Ventilação com Volume 
Controlado; Ventilação com 

 SERV   42.159,11  
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Pressão Controlada; Ventilação 
Mandatória Intermitente 
Sincronizada; Ventilação com 
suporte de pressão; Ventilação 
com fluxo contínuo; Ventilação 
em dois níveis, Ventilação Não 
Invasiva; Pressão Positiva 
Contínua nas Vias Aéreas - 
CPAP; Ciclado a tempo e com 
pressão limitada; Ventilação de 
Back up no mínimo nos modos 
espontâneos; Sistema de 
Controles: Possuir controle e 
ajuste para pelo menos os 
parâmetros com as faixas: 
Pressão controlada e pressão 
de suporte de no mínimo até 
60cmH20; Volume corrente de 
no mínimo entre 10 a 2000ml; 
Frequência respiratória de no 
mínimo até 100rpm; Tempo 
inspiratório de no mínimo entre 
0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no 
mínimo até 40cmH20; 
Sensibilidade inspiratória por 
fluxo de no mínimo entre 0,5 a 
2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 
a 100%. Sistema de 
Monitorização: Tela colorida de 
no mínimo 12 polegadas touch-
screen ou outra tecnologia 
similar; Monitoração de volume 
por sensor proximal ou distal 
para pacientes neonatais - 
deverá ser fornecido dois 
sensores de fluxo para cada 
categoria de paciente; Principais 
parâmetros monitorados / 
calculados: Volume corrente 
exalado, Volume corrente 
inspirado, pressão de pico, 
pressão de platô, PEEP, 
pressão média de vias aéreas, 
frequência respiratória total e 
espontânea, Tempo inspiratório, 
Tempo expiatório, FiO2, relação 
I:E, resistência, complacência, 
pressão de oclusão e auto 
PEEP. Apresentação de curvas 
pressão x tempo, fluxo x tempo, 
volume x tempo, loops pressão 
x volume e fluxo x volume e 
apresentação de gráficos com 
as tendências para os principais 
dados monitorados. Sistema de 
Alarmes com pelo menos: 
Alarmes de alta e baixa pressão 
inspiratória, alto e baixo volume 
minuto, frequência respiratória, 
alta/baixa FiO2, apneia, falha no 
fornecimento de gás, falta de 
energia, baixa carga da bateria 
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e para ventilador sem condição 
para funcionar, ou similar. 
Recurso de nebulização 
incorporado ao equipamento; 
Armazenar na memória os 
últimos parâmetros ajustados; 
Bateria interna recarregável com 
autonomia de no mínimo 120 
minutos; Acompanhar no 
mínimo os acessórios: 
Umidificador aquecido, Jarra 
Térmica, Braço articulado, 
Pedestal com rodízios, 2 
Circuito paciente 
pediátrico/adulto, 2 Circuito 
paciente neonatal/pediátrico, 2 
válvulas de exalação, 
Mangueiras para conexão de 
oxigênio e ar comprimido, 
Alimentação elétrica a ser 
definida pela entidade 
solicitante. 

23 0007243 - DEA - Desfibrilador 
Externo Automático0 Autonomia 
da bateria - até 250 choques 
Acompanha 1 ELETRODO?  

 UND  5.886,28  

11 0004368 - ASPIRADOR DE 
SECREÇÕES ELÉTRICO 
MÓVEL Capacidade de 06 a 10 
litros Possui: suporte com 
rodízios, válvula de segurança 
Frasco: termoplástico/vidro 
MARCA DE REF. DORMED 

 UND  2.146,52  

29 0004423 - FOCO REFLETOR 
AMBULATORIAL Iluminação: 
LED Haste: flexível 

 UND  316,63  

 

Item Descrição 
 
Unidade Medida  Preço Unit.(R$)  

1 0004718 - MESA 
GINECOLÓGICA Material de 
confecção: aço/ferro pintado 
Posição do leito: móvel 

 UND  500,00  

20 0004374 - CARRO MACA 
SIMPLES Material de 
Confecção: aço inoxidável 
Possui grades laterais e suporte 
para soro Acessórios: 
colchonete MARCA DE REF. 
HELTER 

 UND  1.000,00  

30 0007245 - CAMA HOSPITALAR 
ADULTO (sem movimento 
Fawler) Com rodízios Colchão 
Hospitalar no mínimo D28 
Confeccionada em aço e leito 
em chapa em ferro pintado 
Cabeceira fixa Peseira em aço 
pintado Grades laterais em 
aço/ferro pintado  

 Und.  1.000,00  

20 0004374 - CARRO MACA 
SIMPLES Material de 

 UND  1.000,00  
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Confecção: aço inoxidável 
Possui grades laterais e suporte 
para soro Acessórios: 
colchonete MARCA DE REF. 
HELTER 

  

Item Descrição 
 
Unidade Medida  Preço Unit.(R$)  

38 0004399 - BALANÇA 
ANTROPOMÉTRICA ADULTO 
Modo de operação: digital 
MARCA DE REF. DORMED 

 UND  710,28  

39 0004422 - BALANÇA 
ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 
Modo de operação: digital 

 UND  523,33  

41 0004363 - BALANÇA 
ANTROPOMÉTRICA PARA 
OBESOS Modo de operação: 
digital MARCA DE REF. Welmy 

 UND  866,39  

  

Item Descrição 
 
Unidade Medida  Preço Unit.(R$)  

40 0004393 - CADEIRA DE 
RODAS ADULTO Pés removível 
Material de Confecção: aço/ferro 
pintado Braços fixo. MARCA DE 
REF. MATEHOS 

 UND  470,00  

42 0004361 - CADEIRA DE 
RODAS PARA OBESO Pés fixo 
Acompanha suporte para soro 
Capacidade: 130 kgs Braçoes: 
escamoteável MARCA DE REF. 
JAGUARIBE 

 UND  1.100,00  

43 0004362 - CADEIRA DE 
RODAS PEDIÁTRICA Material 
de confecção: aço/ferro pintado 
Braços fixo; Pés removível 
Possui: elevação de pernas e 
suporte para soro MARCA DE 
REF. CDS 

 UND  774,00  

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

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

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
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§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
Art. 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.  
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Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado:  
 

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

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

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

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

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

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

 
 
EXTREMOZ (RN), 28 de novembro de 2018. 

 
 

_____________________________________ 
ÂNGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA 
SEC/GESTORA DO FUNDO. MUNICIPAL DE SAÚDE 
Gerenciador 
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 
CNPJ: 18.588.224/0001-21. 
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO 
CPF n.º 023.241.414-93. 
_______________________________________ 
Gerenciado 

 
EXTRATO ARP 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 24/2018 
 PROCESSO Nº 2606/2018 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 68/2018 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de 

direito público inscrito no CNPJ sob o nº 11.362.487/0001-79, neste ato representado pela Secretária 
Municipal, a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA, brasileira, funcionária Pública, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RUA JOSÉ ALRINO DA ROCHA nº. 2232, 
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Lagoa Nova, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 024/2018, cujo 
objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, a qual constitui-se em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal N.º 003/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes: 
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 
para a Unidade de Atenção Especializada – Hospital e Maternidade Presidente Café Filho, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE EXTREMOZ, 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, FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 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; 
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b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fornecedor: E. R. COM. VAREJISTA E SERV. LTDA - ME 

CNPJ: 03.633.939/0001-81 Telefone: 2010-9993 
 

Endereço: RUA TENENTE BENEDITO PEREIRA, 402 , PETROPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59012-290 

Representante: EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 323.753.524-91 

 

Item Descrição  
Unidade 
Medida 

 
Preço 

Unit.(R$) 
 

2 0004341 - ESTETOSCÓPIO ADULTO Tipo: Duplo Auscultador: aço inoxidável 
MARCA DE REF. Littmann 

 UND  15,00  

6 0004358 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO Material de Confecção: tecido em 
algodão Braçadeira/fecho: velcro MARCA DE REF. LITTMANN 

 UND  60,00  

8 0004346 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Material de confecção: tecido em 
algodão Braçadeira/Fecho: velcro MARCA DE REF. MISSOURI/PREMIUM/ 

 UND  60,00  

15 0007240 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL 3 lâminas em aço inox   Unidade  400,00  

16 0004367 - OXÍMETRO DE PULSO Tipo: portátil sensor de SpO2: 01 MARCA 
DE REF.MEDJET 

 UND  100,00  

24 0004351 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL Auscultador: aço inoxidável Tipo: duplo  UND  15,00  
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MARCA DE REF. LITTIMANN 

26 0004387 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Material de confecção: tecido 
em algodão Braçadeira/Fecho: velcro MARCA DE REF. MEDJET 

 UND  60,00  

28 0007244 - LARINGOSCÓPIO ADULTO 5 lâminas em aço inox  Und.  580,00  

 
 

 

Item Descrição 
 
Unidade 
Medida  

Preço 
Unit.(R$) 

 

18 0007226 - SUPORTE DE HAMPER Material: aço inoxidável MARCA DE 
REF. DORMED/CONTERCOR/LAFIX 

 Unidade  330,00  

25 0004403 - SUPORTE DE SORO Fabricado em Aço inoxidável Tipo: pedestal 
altura regulável 

 UND  95,00  

27 0004420 - BIOMBO Material de Confecção: aço/ferro pintado Com rodízios 
Tamanho: triplo 

 UND  350,00  

35 0007248 - COMADRE Capacidade: de 2,1 L ATÉ 3,5 L? Confeccionado em 
aço inoxidável  

 UND  100,00  

36 0007249 - LANTERNA CLÍNICA - tipo LED  UND  40,00  

44 0007250 - PAPAGAIO Confeccionado em aço inoxidável  Und.  100,00  

  

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

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

 
§ 2º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.  
 
§ 3º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte da 
CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.  
 
§ 4º A não indicação da situação do particular quanto à opção pelo SIMPLES implicará no desconto, por 
ocasião do pagamento, dos tributos e contribuições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal para 
empresas NÃO optantes do SIMPLES.  
 
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:  
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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.  

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

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

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

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

 
 
EXTREMOZ (RN), 28 de novembro de 2018. 

 
 

_____________________________________ 
ÂNGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA 
SEC/GESTORA DO FUNDO. MUNICIPAL DE SAÚDE 
Gerenciador 
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
E. R. COM. VAREJISTA E SERV. LTDA - ME  
CNPJ: 03.633.939/0001-81. 
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 
CPF n.º 323.753.524-91. 
____________ 
Gerenciado 

 

 

EXTRATO ARP 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 24/2018 

 PROCESSO Nº 2606/2018 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 69/2018 

 
O MUNICÍPIO DE EXTREMOZ, Através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de 

direito público inscrito no CNPJ sob o nº 11.362.487/0001-79, neste ato representado pela Secretária 
Municipal, a Sra. ANGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA, brasileira, funcionária Pública, CPF: 
061.242.554-13, brasileiro, casado, residente e domiciliado na RUA JOSÉ ALRINO DA ROCHA nº. 2232, 
Lagoa Nova, Natal/RN, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços 
(ARP), decorrente da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sob o número 024/2018, cujo 
objetivo fora a formalização de constante no art. 1º, a qual constitui-se em documento vinculativo e 
obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal N.º 003/2017 segundo as cláusulas e condições seguintes: 
 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para PREGÃO 
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 
para a Unidade de Atenção Especializada – Hospital e Maternidade Presidente Café Filho, cujas 
especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do 
procedimento licitatório supracitado.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Solicitação através de oficio o pedido referente a carona a ARP; 
b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 
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;  
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e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;  

f)  Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação 
de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  

g)  Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
assinatura da presente ARP;  

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

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

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

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

Fornecedor: J.J PARTICIPACOES 

CNPJ: 20.903.036/0001-92 Telefone: (84) 8899-4715  Email: j.jlicitacoes@hotmail.com 

Endereço: R FELIPE CAMARAO , 853 , DOZE ANOS, MOSSORO/RN, CEP: 59603-340 

Representante: ANTÔNIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR - CPF: 051.414.994-99 

 

Item Descrição Marca 
Unidade 
Medida 

 
Preço 

Unit.(R$) 
 

45 0004396 - AR CONDICIONADO Capacidade: 9.000 a 12.000 BTUS 
Tipo: split Função: quente e frio MARCA DE REF. ELGIN 

 UND  1.219,87  

  

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.  
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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:  
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;  
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f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  

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

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

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

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

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

 
 
EXTREMOZ (RN), 28 de novembro de 2018. 

 
 

_____________________________________ 
ÂNGELA CRISTINA NASCIMENTO BRAZ PAIVA 
SEC/GESTORA DO FUNDO. MUNICIPAL DE SAÚDE 
Gerenciador 
 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
J.J PARTICIPACOES 
CNPJ: 20.903.036/0001-92. 
ANTÔNIO NEUTON QUEIROZ GONÇALVES JUNIOR 
CPF n.º 051.414.994-99. 
________________ 
Gerenciado 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DO CONTRATO 
Pregão Presencial Nº 34 / 2018 - CONTRATO N° 69 / 2018 
PROCESSO N° 2579 / 2018 
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Extremoz 
CONTRATADA: SODIC SOC. PARA O DESENVOL. INTEG. NAS CID. LTDA  
OBJETO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL RELACIONADA A GESTÃO SUAS, AO CADASTRO ÚNICO, AO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA, E ÀS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. PAGO COM RECURSO DO IGDPBF, DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
BASE LEGAL: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002, com suas alterações posteriores.   
VALOR: 40.800,00 – (quarenta mil e oitocentos reais).  
VIGÊNCIA: 28/11/2018 a 28/11/2018. 
ASSINATURAS: Pelo Contratante: JOSIANA OLIVEIRA MENDES DA SILVA e Pela Contratada: MANOEL 
GRACILIANO DE FRANÇA. 
 
 
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO 
Contratante: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN 
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Contratado: CONECT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Inscrita no CNPJ: 07.849.210/0001-06 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO E READEQUAÇÃO DE PROJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
ORIUNDO DO PROCESSO LICITÁTORIO TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 CUJO OBJETO É: 
REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSDAS RUAS DA PRAIA DA PITANGUI NO MUNICÍPIO DE 
EXTREMOZ/RN. 
Oriundo: Tomada de Preço de N.º 02/2018. 
Aditivo de prazo: Adita Clausula 2º (prazo). 
Nova Vigência: 30/10/2018 A 28/03/2019. 
Base Legal: artigo 57 da lei n 8.666/93. 
Pela Contratante: Joaz Oliveira Mendes da Silva. 
Pelo Contratado: JANIO MACEDO DE OLIVEIRA 
 CPF: 010.251.034-24 (Sócio Administrador). 
EXTREMOZ/RN, 30 de outubro de 2018. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
EXTRATO DE CONTRATO – 1º ADITIVO – PP Nº 054/2017 
CONTRATANTE: Município de Extremoz/RN. 
CONTRATADA: RITA DE KASSIA DA SILVA - CPF: 093.496.844-50.  
OBJETO: Prorrogação até 04.10.2019, o prazo para prestação de SERVIÇO DE ASSESSORIA AO SETOR 
DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ABAS-TECIMENTOS DE DADOS NOS 
PROGRAMAS PPI, SIGUS E SISREG, DESTE MUNICIPIO, do contrato celebrado em 04.10.2017 entre as 
partes acima mencionadas, oriundo da Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2017.  
BASE LEGAL: Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 
DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais condições contidas no Contrato de Prestação de Serviços, 
inclusive as condições de pagamento. 
DATA: 01 de outubro de 2018. 
ASSINATURA: Ângela Cristina Nascimento Braz Paiva/Pela Contratante e Rita De Kassia da Silva /Pela 
Contratada. 

 

 

 

 

 
LICITAÇÃO Nº 022/2018 - MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL  

 
 

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 a Contratação de Empresa 
Especializada na terceirização dos Serviços Diversos do SAAE, usando das atribuições que são 
conferidas, em função de terem sido cumpridos os ditames inerentes a interposição de recurso decorrente 
dos atos relacionados com o pleito ora chancelado, “HOMOLOGO” o presente evento que teve como 
vencedor o B2B Gestão de Serviços LTDA – ME, CNPJ: 22.842.863/0001-49, com valor estimado R$ 
135.665,83  (cento e trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos),  o qual 
apresentou a melhor proposta constante na Ata Pública e nos autos, inclusive em se considerando a 
avaliação. Autorizamos o Pregoeiro, a lavratura dos respectivos contratos. 
Mais informações constam nos autos do processo do Pregão Presencial n°. 022/2018. 
 
Extremoz/RN, 30 de novembro de 2018. 
 
                                     Dê-se ciência e cumpra-se. 
 
 
 

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

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PP 022-2018. 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 022/2018 – SAAE/EXTREMOZ 
PROCESSO N°. 065/2018 
 
 

“T E R M O D E A D J U D I C A Ç Ã O”  
 

Legislação Aplicada: 
 

 Art. 38, VII, combinado com o Art. 43, VI, ambos da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei nº 
8.883/94, de 08.06.94 e Lei 10.520 de 17.07.2002: 

 
Após cumpridas as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório e vencidos os prazos para 
recursos administrativos, como preceitua disposições constantes da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/02 e 
legislação complementar, de conformidade com o julgamento proferido pelo Pregoeiro em concordância da 
sua equipe de apoio e deliberação desta Autarquia, ADJUDICAMOS o objeto do presente pleito: 
Contratação de Empresa Especializada na terceirização dos Serviços Diversos do SAAE, ao licitante: 
B2B Gestão de Serviços LTDA – ME, CNPJ: 22.842.863/0001-49, vencedor do Pregão Presencial n°. 
022/2018, no valor estimado R$ 135.665,83  (cento e trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e 
oitenta e três centavos), por oferecer melhor desempenho e proposta para O SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE EXTREMOZ. 
 Mais informações constam nos autos do processo do Pregão Presencial n°. 022/2018. 
 
 
Extremoz/RN, 29 de novembro de 2018. 
 
 
  

CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER 
Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PODER LEGISLATIVO 

 

MESA DIRETORA 
Presidente: Fábio Vicente da Silva 

Vice-Presidente: Josias de Oliveira Farias 
1º Secretário: Cleyton Saint Clair da Silva 

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

 
Sem atos oficiais nesta data. 
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NORMAS TÉCNICAS 
(Decreto nº 220/2014, de 18 de junho de 2014, publicado em 18 de junho de 2014) 

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