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Diário Oficial Do Município De Extremoz 
Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) 

ANO V – Nº 1045 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2015  

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 

 
 

Circula as terças, quartas, quintas e sextas, ou em edições especiais

GABINETE CIVIL 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 
GABINETE CIVIL 

Rua Capitão José da Penha, s/n, Centro, Extremoz/RN  
CEP - 59575-000  Telefone: (84) 3279 4910  

 
PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO 

  
  
Ilmo. Sr.  
SÉRGIO BEZERRA DA SILVA 
Representante Legal 
LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA-ME 
denominada CONTRATADA, situada à Avenida Antoine de 
Saint Exupéru, n° 1480, Pitumbu, Natal/RN – CEP 59030-180  
inscrita no CNPJ  sob o número 40.796.658/0001-76, Inscrição 
Estadual  nº 20.036.905-9. 
  
  
Prezado Senhor, 
  
Fica Vossa Senhoria NOTIFICADO pela Primeira vez, pela 
inexecução total do contrato nº 006/2015, diante da postura 
adotada pela contratada, numa inércia imotivada em não 
entregar os veículos solicitados por este município, infringindo 
assim o contrato firmado entre as partes, mormente a Cláusula 
Terceira – Forma de Aquisição. 
  
A Vossa Senhoria foi solicitado 03(três) veículos tipo 
ambulância, 02 (dois) veículos tipo van 16 lugares, 06 (seis) 
veículos tipo van 09 lugares, 04 (quatro) veículos PICK-UP, 
10(dez) veículos de passeio motor 1.0 e 01(um) veiculo 06 
lugares motor 1.8, totalizando 26 (vinte e seis ) veículos, porem 
ate o presente momento vossa senhoria só enviou 01 (um) 
veiculo sendo ele o veiculo 06 lugares motor 1.8 com mais de 
100.000km(cem mil quilômetros), onde o mesmo esta sendo 
devolvido por este Municipalidade em razão do mesmo não 
atender as especificações contidas no instrumento contratual, 
caracterizando morosidade excessiva e total falta de interesse 
ou incapacidade operacional para continuar os serviços que 
foram contratados, infringindo escancaradamente o contrato 
celebrado. 
  
Em razão da irregularidade acima discriminada, vê-se que a 
contratada não cumpriu com o prazo determinado no 
contrato 006/2015 referente ao pregão presencial nº. 
006/2015, pactuado com esta empresa, que, segundo a 
Cláusula Terceira – Forma de Aquisição, o prazo para a 
entrega dos veículos e de ate 05(cinco)dias dias e a clausula 
segunda (compete a contratada) e clara quando diz: 

A. Disponibilizar os 
veículos imediatamente 
(ADESIVADOS COM A 
LOGORMACA DO 
MUNICIPIO DE 
EXTREMOZ/RN E DA 
SECRETARIA AO 
QUAL O MESMO 
FICARA A 
DISPOSIÇÃO) cujo 
modelo será fornecido 

pela prefeitura após o 
recebimento da 
autorização de início 
dos serviços, nos locais 
e horários fixados pela 
CONTRATANTE, 
informando, em tempo 
hábil, qualquer motivo 
impeditivo que a 
impossibilite de assumir 
os serviços conforme o 
estabelecido;  

B. Encaminhar, no ato de 
início dos serviços, a 
cópia da nota fiscal de 
cada veículo 
disponibilizado para a 
prestação dos serviços;  

C. Nos casos de recusa 
do veículo, a 
contratada terá prazo 
de 48 (quarenta e oito) 
horas para 
providenciar a sua 
substituição, contados 
a partir da 
comunicação escrita, 
feita pela Comissão de 
Recebimento, sob 
pena de ser 
considerada em atraso 
quanto à obrigação 
contratual;  

D. Entregar os veículos 
abastecidos, em sua 
capacidade  máxima, 
em perfeitas condições 
de segurança higiene e 
limpeza e conforme as 
especificações do 
fabricante;  

E. Os veículos deverão 
ser substituídos de 
imediato e de forma 
automática, por 
veículos “zero 
quilômetro”, 
ano/modelo de 
fabricação do 
exercício corrente, nas 
mesmas condições da 
entrega inicial quando 
completarem 100.000 
Km (cem mil 
quilômetros) ou 24 
(vinte e quatro) meses 
a contar da emissão 
da nota fiscal 
respectiva;  

F. Substituir o veículo 
nas condições não 
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previstas no item 
acima, quando 
solicitado por escrito 
pela CONTRATANTE, 
no prazo máximo de 
24 horas, a partir do 
recebimento de 
notificação;  

G. Prestar os serviços de 
entrega e substituição 
dos veículos sem 
cobrança de qualquer 
taxa adicional;  

 
Ressalta-se que a situação acima narrada enseja a aplicação 
de diversas penalidades, contidas no contrato 006/2015 do 
Pregão Presencial 006/2015: 
  

CLÁUSULA SÉTIMA - 

DAS PENALIDADES: 

I - Nos termos do art. 86 

da Lei n. 8.666/93, fica 

estipulado o percentual 

de 0,5% (meio por 

cento) sobre o valor 

inadimplido, a título de 

multa de mora, por dia 

de atraso injustificado 

na aquisição do objeto 

deste pregão, até o 

limite de 10% (dez)do 

valor empenhado.  

II - Em caso de 
inexecução total ou 
parcial do pactuado, em 
razão do 
descumprimento de 
qualquer das condições 
avençadas, a contratada 
ficará sujeita às 
seguintes penalidades 
nos termos do art. 87 da 
Lei n. 8.666/93: 
a) advertência;  
b) multa de 10% (dez 
por cento) do valor do 
contrato, 
c) suspensão 
temporária de participar 
de licitação e 
impedimento de 
contratar com a 
Administração por prazo 
não superior a 2 (dois) 
anos e, 
d) declaração de 
inidoneidade para licitar 
ou contratar com a 
Administração Pública. 

III - Quem convocada 
dentro do prazo de 
validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou 
apresentar documentação 
falsa exigida para o 
certame, ensejar o 
retardamento da 

execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na 
execução do contrato, 
comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará 
impedida de licitar e 
contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal 
ou Municípios pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no 
contrato e das demais 
cominações legais. 
IV - As penalidades 

somente poderão ser 

relevadas ou atenuadas 

pela autoridade 

competente aplicando-se 

o Princípio da 

Proporcionalidade, em 

razão de circunstâncias 

fundamentados em fatos 

reais e comprovados, 

desde que formuladas por 

escrito e no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias úteis da 

data em que for oficiada a 

pretensão da 

Administração no sentido 

da aplicação da pena.  

V - As multas de que trata 

este capítulo, deverão ser 

recolhidas pelas 

adjudicatárias em conta 

corrente em agência 

bancária devidamente 

credenciada pelo 

município no prazo 

máximo de 05 (cinco) a 

contar da data da 

notificação, ou quando for 

o caso, cobrada 

judicialmente.  

VI - As multas de que trata 

este capítulo, serão 

descontadas do 

pagamento eventualmente 

devido pela Administração 

ou na impossibilidade de 

ser feito o desconto, 

recolhida pela 

adjudicatária em conta 

corrente em agência 

bancária devidamente 

credenciada pelo 

município no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias 

a contar da notificação, ou 

quando for o caso, 

cobrado judicialmente. 
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CLÁUSULA NONA - 

DA RESCISÃO 

CONTRATUAL 

I - A rescisão contratual 

poderá ser determinada 

por ato unilateral e 

escrito da 

Administração, nos 

casos enumerados nos 

incisos I, XII e XVII do 

art. 78 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

Diante do exposto, notificamos pela primeira vez V. S.ª que, 
em virtude do não cumprimento da obrigação pactuada no 
contrato nº. 006/2015, restou configurada a inexecução integral 
das obrigações assumidas, sem qualquer justificativa plausível, 
caracterizando-se as condutas vedadas pela legislação vigente, 
não restando outra alternativa ao Município senão aplicar as 
penalidades contratuais pactuadas, além de todas as sanções 
previstas nos artigos 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
  
Por fim, informa que é facultada a apresentação de Defesa 
Prévia, conforme previsto no artigo 87, § 2º da Lei nº 8.666/93, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação deste 
ato, findo o qual, a Administração decidirá pela aplicação da 
penalidade cabível. Outrossim, ficam os autos com vistas 
franqueadas à empresa para fins de direito. 
  
Extremoz/RN, 11 de março de 2015. 
  
   

Paulo de Souza Rego 
Secretario Municipal de Gabinete Civil  

  
  
CIENTE, em ____________/ ______________/ _________ 

 

LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 

. AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 

A comissão de licitação da prefeitura municipal de 

Extremoz/RN, torna público que fará realizar no dia 31 de março 

de 2015 ás 08:00 horas, a licitação/tomada de preços 

nº001/2015, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO 

EM SAUDE AMBIENTAL NO MUNICIPIO DE 

EXTREMOZ/RN,.o edital está disponível na de licitações 

endereço: rua cap. José da penha, s/n, Extremoz/RN, horário de 

08:30 às 12:30h. Helton Luiz da silva dias. Presidente da 

comissão 

 
 
 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN 
 

A comissão permanente de licitações da prefeitura municipal de 
Extremoz/RN, torna público o extrato de contrato do pregão 
presencial nº 006/2014. Objeto: contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de veículos 
para atender as necessidades da prefeitura municipal de 
Extremoz/RN. Empresa: LIDERANÇA MUDANÇAS E 
TRANSPORTES LTDA-ME. - CNPJ/MF: 40.796.658/0001-76, 
foi vencedora no valor total global mensal de R$ 150.000,00 
(cento e cinqüenta mil reais). Vigência: até 31 de dezembro de 
2015.   A comissão informa ainda que o processo licitatório está 
disponível na sala da cpl, endereço cap. José da penha, s/n, 
centro – Extremoz/RN, horário de 08:30hs às 12:30hs. Helton 
Luiz da Silva Dias – presidente cpl 

 
 
A comissão permanente de licitações da prefeitura municipal de 
Extremoz/RN, torna público o extrato de contrato do pregão 
presencial nº 009/2015. Objeto: contratação de 
empresa especializada em locação de veículos com 
motorista, objetivando a prestação de serviços de transporte 
escolar. Empresa: M R DIÓGENES TRANSPORTE-ME - 
CNPJ/MF: 03.361.141/0001-28, foi vencedora no valor total 
global de R$ 720.000,00(setecentos e vinte mil reais). Vigência: 
até 31 de dezembro de 2015.  A comissão informa ainda que o 
processo licitatório está disponível na sala da cpl, endereço cap. 
José da penha, s/n, centro – Extremoz/RN, horário de 08:30hs 
às 12:30hs. Helton Luiz da silva dias – presidente cpl. 

 
COMUNICADO AOS INTERESSADOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 

 
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
EXTREMOZ/RN COMUNICA AOS PARTICIPANTES DO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015, CUJO OBJETO É 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE FARDAMENTOS, KITS 
ESCOLAR, CAMISETAS E BOLSAS, QUE APÓS O PRAZO 
PARA APRESENTAR AS AMOSTRAS DOS LOTES “A” E “B” 
AS MESMAS NÃO FORAM APRESENTADAS PELAS  
EMPRESA VENCEDORA DOS MESMOS, DESSA FORMA 
INTIMA-SE AS EMPRESAS MARIA DE FATIMA ARAUJO 
SILVA-ME  SEGUNDA COLOCADA NOS LOTES “A” E  FOX 
PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA-ME SEGUNDA 
COLOCADA NO LOTE “B”  A APRESENTA AMOSTRA DOS 
SEUS PRODUTOS DOS LOTES CITADOS, NO PRAZO 
MAXIMO DE 72(SETENTA E DUAS)HORAS APARTIR DA 
DATA DA PRESENTE PUBLICAÇÃO.  O PREGOEIRO 
INFORMA AINDA, QUE O PROCESSO SE ENCONTRA COM 
VISTAS ABERTAS DIARIAMENTE  NA SALA DE LICITAÇÕES, 
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ, 
ENDEREÇO: RUA CAP. JOSÉ DA PENHA, S/N, CENTRO. NO 
HORÁRIO DE 08:30 ÀS 12:30 HORAS. HELTON LUIZ DA 
SILVA DIAS. - PREGOEIRO 
 
 

 

 
 

 

 

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL: KLAUSS FRANCISCO TORQUATO RÊGO 
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: ANTÔNIO LISBOA GAMELEIRA 

DIRETORA GERALDO DOM: GILMARA DA SILVA COSTA 
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