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Diário Oficial 
Nº 2054 - ANO IX TERÇA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2019 

Prefeitura de Extremoz 
www.extremoz.rn.gov.br 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ – RIO GRANDE DO NORTE  

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

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 
DECRETO Nº 031/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 
 

Decreta ponto facultativo, o dia 04 de outubro de 2019, 
 nos Órgãos e Entidades da Administração Direta,  

Indireta, Autárquica e Fundacional do Município de Extremoz/RN. 
 
O Prefeito Constitucional de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 10, da Lei Orgânica do Município de Extremoz, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Indireta, 
Autárquica e Fundacional de Extremoz, no dia 04 de outubro de 2019, sexta-feira, em virtude do Feriado do 
dia 03 de outubro (Feriado Estadual), excetuando-se aquelas atividades que sejam consideradas essenciais 
e as secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo, Tributação e o Departamento de Serviços Externos da 
Infraestrutura, os quais terão expediente normal no dia 04 de outubro de 2019. 
 

Art. 2º- Que seja enviado cópia do presente decreto aos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério 
Público, assim como dado conhecimento a toda população com a sua publicação no diário oficial do 
município. 

  
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Prefeitura de Extremoz, em 01 de outubro de 2019. 
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
PREFEITO 

 
DECRETO Nº 032/2019 

DISPOE SOBRE ANULAÇÃO DO ATO DE SANÇÃO DA LEI 
Nº 983/2019 DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

O Prefeito Municipal de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que 
lhes são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica: 
Considerando a aprovação da Lei nº 983/2019 de inciativa do Poder Executivo deste Município, pela Câmara 
Municipal de Extremoz, 
Considerando que após aprovação legislativa a Lei nº 983/2019 foi devidamente sancionada pelo Poder 
Executivo Municipal, 
Considerando que após sanção da Lei nº 983/2019, a Câmara Municipal de Extremoz verificou que ocorreu 
falha, referente ao quórum mínimo de aprovação, conforme assentou o Ofício nº 082/2019 subscrito pelo 
Presidente do Poder Legislativo Municipal, 
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Considerando que o ato de aprovação da Lei nº 983/2019, pelo Poder Legislativo Municipal deixou de 
cumprir o quórum legal nos termos do artigo 159, inciso II, do Regimento Interno da Casa Legislativa, 
Considerando que a Administração Pública pode anular seus atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos, conforme dispõe a Súmula 473 do STF, 
Considerando que o envio da mensagem ao Poder Legislativo Municipal, para aprovação da Lei nº 983/2019 
visou, apenas, possibilitar a participação discursiva da Casa Legislativa. 
Considerando que a anulação do ato que sancionou a Lei nº 983/2019 não traz prejuízos ao interesse 
público, em especial, a população de Extremoz, uma vez que a elaboração dos estudos de viabilidade 
técnica, econômica, jurídica e ambiental – EVTEA e a realização de licitação, visando a celebração de 
possível contrato de concessão de operação, ampliação e modernização dos sistemas que integram o 
saneamento básico e a  limpeza urbana não carecem de autorização legislativa, conforme assentam o artigo 
175 da Constituição Federal e o artigo 2º da Lei nº 9.074/1995.  
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica Anulado o ato de sanção da Lei Municipal nº 983/2019 realizado em 05 de julho de 
2019, pelo Poder Executivo do Município de Extremoz, bem como os atos administrativos dele decorrentes e 
os efeitos por ele produzidos. 

Art. 2º - Deve-se promover a alteração do Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse nº 
001/2019, a fim de excluir a menção à lei ora anulada, em seguida, providenciar sua continuidade, com a 
devida republicação do edital.  

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data do 
ato administrativo anulado. 
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 
EXTREMOZ, 30 DE SETEMBRO DE 2019. 
  
 

JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2019-CMHIS 

 
 
   O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS CONVIDA todos os seus 
membros da sociedade civil organizada, para a sua Reunião Ordinária, a ser realizada em 09 de Outubro de 
2019, quarta-feira, às 09h30min, na Sede da Secretaria Municipal de Habitação, do Município de Extremoz, 
localizado na Rua Capitão José da Penha, SN, Centro, Extremoz/RN, com a seguinte pauta:  
 
1) Eleição e posse da nova diretoria.  
2) Reestruturação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.  
3) Informes. 
 
Documentações necessárias para fazer parte do Concelho Municipal de Habitação. 

 
01-ATA 
 
[ ] cópia da ata de eleição e posse dos membros da atual diretoria, devidamente averbada no Cartório de 
Registro Civil de Pessoa Jurídica, e do instrumento comprobatório de representação legal. 
 
02- CNPJ 
 

o de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, do 
Ministério da Fazenda. 
 

Elza Priscila Sales do Santos 
Presidente do Conselho 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
EXTRATO DE DISPENSA Nº 69/2019 
Contratante: MUNICIPIO DE EXTREMOZ  
Contratada: ASPEC INFORMATICA 
Processo nº 153/2019 - Dispensa nº 69/2019 - CPL 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Implantação, Importação, 
Customização e Treinamento do Sistema de Folha de Pagamento e Licenciamento do Sistema, englobando 
os serviços de manutenção que garanta Alterações/atualizações legais, corretivas e evolutivas, com 
atendimento e Suporte técnico. 
VALOR: R$ 12.810,00 (doze mil oitocentos e dez reais). 
MUNICIPIO DE EXTREMOZ. 
Contratante 
ASPEC INFORMATICA 
Contratada 
01/10/2019. 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
Tomada de Preço Nº 1/2019 

 
O Município de Extremoz/RN, torna público o Ato de Homologação da licitação acima epigrafada Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.  Que 
a empresa CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 26.635.344/0001-60, saiu 
vencedora do certame em epígrafe. Fica assim a presente licitação HOMOLOGAÇÃO. 
Fica aberto o prazo recursal conforme Lei 8.666/93, desde já fica franqueada a documentação aos 
interessados. 
Extremoz/RN, em 30 de setembro de 2019. 
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 
Secretário Geral do Município 
 
 

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
Tomada de Preço Nº 1/2019 

 
O Município de Extremoz/RN, torna público o Ato de Adjudicação da licitação acima epigrafada Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.  Que 
a empresa CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 26.635.344/0001-60, saiu 
vencedora do certame em epígrafe. Fica assim a presente licitação ADJUDICADA. 
Extremoz/RN, em 30 de setembro de 2019. 
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA 
Secretário Geral do Município 
 
 

AVISO DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2019  
 
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Extremoz/RN, torna público que concorreram as 
empresas CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COMERCIO LTDA; PLANA EDIFICAÇÕES LTDA e ROMA 
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI – EPP. Que após a abertura dos documentos de habilitação, foi 
suspensa a sessão para análise pelo setor de engenharia, que em ato contínuo requereu através de 
diligência (datada em 25/06/2019), os contratos e notas fiscais referentes à execução de serviço de 
implantação e aquisição da ETE. Todas as empresas responderam em tempo hábil a diligência, porém não 
foram satisfeitos os requerimentos, motivo pelo qual foi realizada nova diligência (datada em 09/07/2019), 
visando novamente os contratos e notas fiscais. No dia 29 de julho, foi emitido relatório analisando os 
documentos referentes à qualificação técnica. Em 07 de agosto, ocorreu o julgamento da Fase de 
Habilitação, e após análise minuciosa da documentação apresentada, ficou HABILITADA apenas a empresa 
PLANA EDIFICAÇÕES, restando INABILITADAS tanto a ROMA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI 
– EPP quanto a CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COMERCIO LTDA. No dia 14 de agosto, a empresa 
PLANA EDIFICAÇÕES LTDA apresentou recurso requerendo que seja incluído no parecer técnico o 
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resultado da diligência, bem como que seja apontada a diligência como um dos motivos de inabilitação das 
outras duas empresas. Já a CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COMERCIO LTDA, também apresentou 
recurso no dia 14 de agosto, porém requerendo sua habilitação e a inabilitação das outras duas empresas, 
sendo provido parcialmente por essa Comissão. A ROMA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI – EPP 
também apresentou recurso, porém apenas requerendo a revisão da decisão, com a sua habilitação. Na data 
de 23 de Agosto, foram apresentadas contrarrazões pela empresa PLANA EDIFICAÇÕES, requerendo que 
se mantenha o resultado da diligência, com a manutenção da inabilitação da empresa CRISAL e a 
habilitação da contrarrazoante. Também no dia 23 de Agosto, foram apresentadas contrarrazões pela 
empresa CRISAL requerendo a inépcia recursal da concorrente PLANA EDIFICAÇÕES, com base na 
ausência de interesse recursal, bem como alega que foi comprovada a sua regularidade no preenchimento 
dos requisitos de habilitação. Alega ainda que a documentação juntada pela recorrida não reflete as 
condições necessárias para se habilitar no certame, em especial na CAT 1322834/2017, referente aos 
serviços prestados a ORLA SUL, conforme ART Nº RN20170162773.  No dia 04 de Setembro, a presente 
Comissão recebeu pedido da empresa CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COMERCIO LTDA, requerendo o 
envio dos CAT apresentados pela PLANA EDIFICAÇÕES para análise da veracidade pelo CREA/RN. Ato 
contínuo, foi enviado o ofício de nº 01/2019 para o CREA/RN, visando analisar a veracidade os documentos 
citados no pedido da CRISAL. Na data de 17 de Setembro a assessoria jurídica do CREA/RN informou, 
através de e-mail, que estaria averiguando os fatos contido no ofício 01/2019 para uma resposta mais 
consistente. No dia 23 de Setembro, a empresa PLANA EDIFICAÇÕES LTDA apresentou recurso de 
representação requerendo que sejam enviados ao CREA/RN os atestados das licitantes CRISAL E ROMA, 
para exame de possíveis inconformidades nos documentos já apontados em recurso anterior. No dia 24 de 
Setembro, o CREA/RN enviou ofício respondendo diligência referente a apuração de veracidade dos 
documentos da empresa PLANA, informando que a CAT 1322834/2017, emitido com base na ART Nº RN 
20170162773, encontra-se cancelada, considerando que em 5 de Setembro de 2019 uma nova certidão foi 
emitida, CAT nº 1351836/2019, com base na mesma ART, e que tal cancelamento foi realizado de acordo 
com o manual de procedimentos adotado pelo CREA/RN, devidamente amparado em seu item 8. Da 
validade da CAT, e seu subitem 8.2 Do Manual de Procedimentos Operacionais, previsto na resolução nº 
1025/2009. Nesse mesmo dia foi enviado um novo ofício nº 111/2019 para o CREA/RN visando 
complementar o pedido feito no ofício 01/2019, requerendo os CAT de todas as licitantes, e não só apenas 
da PLANA EDIFICAÇÕES. Posto isso, entende essa comissão manter a decisão de habilitação das 
empresas PLANA EDIFICAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 05.346.248/0001-22 e CRISAL CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA CNPJ: 00.792.407/0001-07, com fundamento na necessidade do ente público dar 
prosseguimento no procedimento licitatório, visto que o perigo da demora poderia acarretar na perda do 
convênio, em virtude do curto prazo restante. Posto isso, desde já, fica marcado para o dia 07 de outubro de 
2019 as 09:00h a abertura do envelope de proposta das empresas PLANA EDIFICAÇÕES LTDA e CRISAL 
CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. Os documentos que ensejaram esta decisão estão franqueados aos 
interessados, maiores informações pelo email: cplextremoz2017@gmail.com,  ou através do Fone: 84 – 
3279-4913. 
 
EXTREMOZ/RN, 30 de setembro de 2019.  
 
 

ANDERSON DE VASCONCELOS LIMA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

 
 

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2019 

Anexo XXXVIII Nº 222497 
   
 
Aos 20 dias de setembro do ano de dois mil e dezenove, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Extremoz, inscrito no CNPJ nº. 08.451.643/0001-63, neste ato representado por seu Diretor Presidente, 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Identidade nº 081.300 
SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 019.949.564-53, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui 
Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 
014/2019, cujo o Objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E 
UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE/EXTREMOZ, conforme especificações 
discriminadas no Anexo I deste instrumento convocatório, que deverão ser minuciosamente observados 
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas, de acordo com as especificações contidas no 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 
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TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital, a qual constitui-se em documento vinculativo 
e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta  no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto Federal nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 003/2017 – Prefeitura de Extremoz, segundo as 
cláusulas e condições seguintes:  
 
 I – DO OBJETO:   
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SAAE/EXTREMOZ, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) 
foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.    
 
  II – DAS PARTES SIGNATÁRIAS:   
São partes signatárias da presente da Presente Ata de Registro de Preços:   

I - O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ - SAAE, inscrito 
no  

CNPJ nº. 08.451.643/0001-63, com sede na Rua Antônio Cabral Brito, n°. 208, Centro,  
Extremoz, CEP n°. 59.575-000;   

II – IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 
70.152.095/0001-44, com sede na Rua Itapuí, 48 Lagoa Azul – Natal/RN – CEP : 59.135-
270.  

  

III – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:   
O ÓRGÃO GERENCIADOR – SAAE/EXTREMOZ, obriga-se a:    

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

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

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

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

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

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

g. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; 
e,   

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

  
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  
O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  

a. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins 
de utilização de forma correta da mesma;    

b. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das 
informações necessárias à aquisição pretendida;    

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

d. d. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;    

e. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada; e    

f. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da 
licitação e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade 
ou inadimplemento do particular.    

  
V – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE FORNECEDOR:   
O FORNECEDOR obriga-se a:   
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a) Retirar a respectiva Nota de Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou 
instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação;   

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

c) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no prazo máximo definido NO 
TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO II DO EDITAL N°. 014/2019 - SAAE, contado da data 
de recebimento Nota de Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou instrumento 
equivalente;   

d) Fornecer/executar os produtos/serviços conforme especificações, marca e preço 
registrados na presente ARP;   

e) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no respectivo endereço do órgão 
participante da presente ARP;  

f) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente 
ARP;  

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

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

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

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

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

  

VII – DOS VALORES REGISTRADOS:  
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, e vigorará por um período de até 12 (doze) meses.  
Parágrafo Primeiro - Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período 
de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar 
documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão 
analisados pela Administração, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.    
  
  Parágrafo Segundo - O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos serviços registrados 
nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
  

EMPRESA:   IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,  
CNPJ. 70.152.095/0001-44 

TELEFONE:   (84) 36637086 

E-MAIL:   grupo@trevoecia.com.br 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT UNID/MARCA VL.UNIT VL.TOTAL 

1 
 
 
 
 
 

Agua sanitária, base hipoclorito de 
sódio, concentração mínima de 2% de 

cloro ativo, uso doméstico, com 
registro no ministério da saúde. 

embalagem: plástica contendo de 05 
litros, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de 
identificação, procedência, número do 
lote, validade e número de registro no 

ministério da saúde. 

100 

 
 

UND/QLIMPO 
 

R$ 9,92 R$ 992,00 

2 ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS 10 UNID/BECKER R$ 74,52 R$ 745,20 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
mailto:grupo@trevoecia.com.br
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 Álcool em Gel, antisséptico, ação 
bactericida e higienizante de 
limpeza a seco com 5 litros. 

 

 

3 
 
 
 

AROMATIZANTE DE AMBIENTE 360 
ML.: Aromatizante de ambiente 
formulado com fragrâncias que 

eliminam os odores desagradáveis, 
deixando um ambiente suavemente 

perfumado; Tipo: Desodorizador de ar 
aerosol; Perfume: preferencialmente 

lavanda e/ou floral; Embalagem: 
Reciclável. Inofensivo à camada de 

Ozônio 

15 

UNID/BASTON 
 
 
 

R$ 8,66 R$ 129,90 

4 

Cera liquida emulsionada cor 
vermelha, mista contem carnaúba 

T3 e acrílico lustrável em baixa 
rotação contendo polímeros 

acrílicos de alta de alta dureza 
frascos com 5 litros 

 

15 UNID/QLIMPO R$ 30,00 R$ 450,00 

5 

Desinfetante liquido para banheiro e 
limpeza geral, ação bactericida e 

germicida 5 litros com aroma 
lavanda/eucalipto. Validade mínima 
de 12 meses a partir da entrega do 

pedido. 

30 UNID/SERRANO R$ 11,30 R$339,00 

6 

Detergente líquido para lavar louças 
em 500 ml, neutro (ou em fragrâncias 

agradáveis), com concentração de 
ativos, com alto poder de limpeza em 

sua composição, para garantir a 
completa remoção das sujidades, 
sem danificar a delicada pele das 

mãos, com fórmula testada 
dermatologicamente. 

50 UNID/SERRANO R$ 36,78 R$ 1.839,00 

7 
Dispenser para copo de agua 

compatível com copos de diferentes 
tamanhos ( 150ML a 200ML ) 

4 UNID/TRILHA R$ 46,73 R$ 186,92 

8 
Dispenser para copos descartáveis de 

café, compatível para tamanho de 
50ML capacidade para 100 copos. 

4 UNID/TRILHA R$ 19,84 R$ 79,36 

9 
 
 
 
 
 
 

DISPENSER P/ 
ACONDICIONAMENTO DE PAPEL 
TOALHA ROLÃO. Dispensador p/ 

parede cor branca/creme, p/ bobina 
puxe e corte, tampa incolor 

transparente, confeccionado em 
plástico ABS de alta resistência, 

compacto, sistema auto corte, não 
permite que o papel toalha bobina 

seja puxado continuamente, evitando 
desperdício de papel; fácil 

manutenção e limpeza, p/ ser 
utilizado c/ bobina de papel de 

20cmX200m, 32g/m², acompanhado 
de parafuso e buchas p/ fixação. 

3 

 
 
 
 

UNID/EXACCTA 
 
 
 
 
 

R$ 238,87 R$ 716,61 

10 
Esponja dupla-face para limpeza de 

superfícies e 
Utensílios em geral 

50 UNID/BRILHEX R$ 0,70 R$ 35,00 

11 
Pano para prato com bainha 100% 
algodão tamanho 40 x 68 cm para 

uso diverso. 
100 UNID/FLANEBERG R$ 2,60 R$ 260,00 

12 Sacos alvejados 100% algodão 100 UNID/SANTOS REIS R$ 3,15 R$ 315,00 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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medida aproximada 33 x 56 cm para 
limpeza em geral 

13 
 
 
 
 
 

Papel Higiênico-Folha Dupla, Classe 
01, Na Cor Branca, Materia Prima 

100% Fibra Celulosica, Comprimento 
Do Rolo De 30 M, Com Largura De 10 

Cm, Diametro No Maximo De 11,7 
Cm, Largura do Tubete 10 Cm, 

Diametro Interno Do Tubete Maior 
Que 4 Cm, Acabamento Gofrado, Em 
Relevo, Picotado, Fragrancia Neutra, 

Pacotes Com 4 Rolos 

50 

PCT/VELUD 
 
 
 
 
 

R$ 5,72 R$ 286,00 

14 
Papel higiênico Rolão 100% celulose 

virgem pacote 8x300mts 
15 PCT/RESERVA R$ 63,00 R$ 945,00 

15 
 
 
 

PAPEL TOALHA BOBINA, folha 
simples tipo extra luxo, caixa com 6 

rolos com 200m cada, celulose 100% 
medindo aproximadamente 20 cm de 

largura e 200m de comprimento. 
Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega. 

15 

PCT/ESSENCIAL 
 
 
 

R$ 87,00 R$ 1.305,00 

16 
 

rodo, material cabo madeira, material 
suporte madeira, comprimento 
suporte 40, cor suporte e cabo 

natural, quantidade borrachas 2 

4 UNID/IMPERVAL R$ 8,90 R$ 35,60 

17 

SABÃO EM PÓ, com as seguintes 
características mínimas: Sabão em 

pó, aplicação lavar roupas e limpeza 
em geral, aditivos amaciante, 

embalagem de 500 gr. Com registro 
na ANVISA/MS. Validade mínima de 

12 meses a contar da data de 
entrega. 

20 

UNID/SERRANO 
 
 
 

R$ 4,86 R$ 97,20 

18 
 
 
 
 
 

Dispenser de parede para sabonete 
líquido ou álcool gel, com reservatório 

para abastecimento de até 900 ml 
que permita a reposição direta de 

líquidos (produtos em galão) ou refil 
(sachê com ou sem bico dosador - 

retirando-se o reservatório), fabricado 
em plástico branco ABS de alta 
resistência ao impacto, designer 

moderno, com fechadura e chave em 
plástico ABS, com tecla aperte com 
limite de curso; parte interna com 
todas as paredes revestidas de 

policarbonato transparente de alta 
resistência; com visor central 

transparente, incluso kit para fixação 
na parede contendo buchas e 

parafusos., dimensões aproximadas: 
profundidade 12,00 cm, largura 13,00 
cm, altura 29,00 cm, garantia contra 

defeito de fabricação 

10 

 
 
 
 

UNID/TRILHA 
 
 
 
 
 

R$ 40,46 R$ 404,60 

19 
 
 
 

Sabonete líquido perolado, pronto 
uso para mãos, com tampa e lacre, 

galão de 5 litros, rotulado, na 
embalagem deverá constar data de 
fabricação, validade do produto e 

número do lote. Alvará de 
funcionamento expedido pelo 

Serviço de Vigilância Sanitária e 

10 

UNID/BECKER 
 
 
 

R$ 28,67 R$ 286,70 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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  Total de R$ 14.657,59 (quatorze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove 
centavos). 

VIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
  

O pagamento será efetuado pela Diretoria Administrativa e Financeira, quando solicitado os créditos, 
conforme resolução 032/2016 do TCE/RN após a apresentação de notas fiscais e faturas, devidamente 
atestadas pela unidade responsável, e de acordo com a prestação dos serviços.   
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal devidamente preenchida;   

b) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social;  

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

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

e) Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;   

f) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do 
Estado, para as empresas sediadas no Rio Grande do Norte;   

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

h) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.   
IX – DA PUBLICIDADE:  
 
O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis 
alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Munícipio.   
 
X – DA REVISÃO: 
 

registro do responsável químico. 

 

20 

Saco plástico para lixo, preto, 
reforçado, capacidade 

Para 40 litros - Pacote com 100 
unidades 

20 PCT/DONAPAK R$ 15,60 R$ 312,00 

21 

Saco plástico para lixo, preto, 
reforçado, capacidade 

Para 60 litros - Pacote com 100 
unidades 

30 PCT/DONAPAK R$ 38,90 R$ 1.167,00 

 
 
 

22 
 

Saco plástico para lixo, preto, 
reforçado, capacidade 

Para 100 litros - Pacote com 100 
unidades 

 
 

30 

 
 

PCT/DONAPAK 
R$ 68,90 R$ 2.067,00 

23 
Vassoura de pelo sintético, resistente, 

com cabo de 
Madeira com 150 cm 

6 UNID/IMPERIAL R$ 12,00 R$ 72,00 

24 

Desodorizador sanitário 
características: pedra sanitária. 

Contém 1 gancho + 1 pedra de 25g. 
Composição: dodecilbenzeno sulfato 
de sódio, coadjuvantes, emoliente, 

perfume e corante 

300 UNID/SANY R$ 1,43 R$ 429,00 

25 

Palito de Madeira Dente, Resistente, 
Comprimento Aproximado 6cm, 
Embalagem Caixa, Contendo A 

Marca do Fabricante, Roliço, 
Pontiagudo, Caixa 100 Unidades 

50 CX/GABOARD R$ 0,65 R$ 32,50 

26 

Guardanapo de papel, absorvente, 
folha simples cor branca, pelo menos 
2 dobras medindo aproximadamente 

20 x 22cm de 50 und cada 

1000 UNID/ESSENCIAL R$ 1,13 R$ 1.130,00 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, podendo 
sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.  
§1º. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAAE e/ou o órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 
"d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666 de 1993.  
2° Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
3°. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original.  
4° Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
 
 XI – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
  
O SAAE de acordo com a necessidade do Órgão, e após aprovação do orçamento prévio, emitirá a Ordem 
de Serviço, que poderá ser remetida via fax, e-mail ou retirada pessoalmente, contendo o número e a data da 
emissão, o valor e a quantitativo dos serviços, para em seguida, sendo o caso, firmar o respectivo contrato 
com a vencedora.  
No caso de adesão, caberá ao órgão beneficiário proceder à verificação quanto à qualidade, quantidade e 
conformidade da prestação dos serviços executados observada as especificações do Edital e da proposta de 
preços do vencedor do registro, para posterior emissão do atestado de recebimento definitivo pelo titular do 
órgão beneficiário, mediante aposição de visto na respectiva nota fiscal, que não poderá ultrapassar o prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento desta.  
§1º. A prestação dos serviços desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:  

a) Deverão ser executados no prazo máximo definido no Termo de Referência, contado 
a partir da assinatura do instrumento de contrato e/ou documento similar.   

b) Deverão ser executados adequadamente, de forma a permitir completa segurança 
durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem 
utilizados/executados.   

c) Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pelo SAAE e/ou do órgão 
participante, citado na Autorização de Compra/Contrato.   

d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta 
da CONTRATADA, INCLUSIVE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO, se houver.  

O recebimento e aceitação dos serviços pelo SAAE e/ou do órgão beneficiário não exclui a responsabilidade 
civil da vencedora por vícios de execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no 
Edital, seus Anexos e na proposta vencedora, posteriormente verificados, nos termos do § 2°, do art. 73, da 
Lei n° 8.666/1993.  
§1º. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

a) O recebimento dos produtos/serviços deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão 
responsável pela aceitação dos itens desta ARP;  

b) Não serão aceitos produtos/materiais com prazo de fabricação inferior ao definido no 
Termo de Referência, a contar do seu recebimento provisório, tão pouco vencido e ou 
algum defeito;  

c) Por ocasião da entrega/execução, a CONTRATADA deverá colher a data, a hora, o 
nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da 
CONTRATANTE responsável pelo recebimento;   

d) O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o 
recebimento definitivo;  

e) Constatada irregularidades no objeto contratual, o SAAE poderá:   

e.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;   

e.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação.   

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

§2º. Verificado algum motivo superveniente: fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
a CONTRATANTE poderá conceder prorrogação de prazo necessária, desde que o respectivo pedido seja 
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apresentado pela CONTRATADA, por escrito, devidamente fundamentado, até 05 (cinco) dias antes do 
vencimento do prazo contratual.  
  
XII – DAS SANÇÕES:  
 
São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em legislação pertinente, no termo de referência e/ ou contrato, da responsabilidade civil e criminal 
que seus atos ensejarem:   

a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos 
a  

Administração;  

b) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total do contrato;   

c) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 
10%  

(dez por cento) sobre o valor total do Contrato;   

d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da 
Lei 10.520/2002.  

  
§1º – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:   

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

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

§2º – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 
anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso 
concreto, observado o princípio da proporcionalidade.   
§3° – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará 
isenta das penalidades mencionadas.   
§4° – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração 
poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.   
§5º – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo do 
SAAE, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.   
XIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:  
 
O Fornecedor terá seu registro cancelado:  I – Por iniciativa da Administração, quando:   

a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente 
ARP.   

b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo 
devidamente justificado e aceito pela Administração;   

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;   

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente 
Registro de Preços;   

e) não manutenção das condições de habilitação;   

f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita 
execução contratual.   
§1º - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 
assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.   
§2º - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado 
mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Diretor Presidente do SAAE.   
 
XIV – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO:  
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Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 
7.892/13, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.   
Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, Estado 
do Rio Grande do Norte. Nada mais havendo a tratar, eu CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER, lavrei a 
presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 
e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

    Extremoz/RN, 20 de setembro de 2019.   
 
 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO            IMPEVAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
Diretor Presidente                                                     LAYSE DE SOUZA MAIA 
                                                                                                       Empresária 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019 
Anexo XXXVIII Nº 222497 

   
 
Aos 20 dias de setembro do ano de dois mil e dezenove, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Extremoz, inscrito no CNPJ nº. 08.451.643/0001-63, neste ato representado por seu Diretor Presidente, 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Identidade nº 081.300 
SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 019.949.564-53, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui 
Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 
014/2019, cujo o Objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E 
UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE/EXTREMOZ, conforme especificações 
discriminadas no Anexo I deste instrumento convocatório, que deverão ser minuciosamente observados 
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas, de acordo com as especificações contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital, a qual constitui-se em documento vinculativo 
e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta  no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto Federal nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 003/2017 – Prefeitura de Extremoz, segundo as 
cláusulas e condições seguintes:  
 
 I – DO OBJETO:   
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SAAE/EXTREMOZ, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) 
foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.    
 
  II – DAS PARTES SIGNATÁRIAS:   
São partes signatárias da presente da Presente Ata de Registro de Preços:   

IV - O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ - SAAE, inscrito 
no  

CNPJ nº. 08.451.643/0001-63, com sede na Rua Antônio Cabral Brito, n°. 208, Centro,  
Extremoz, CEP n°. 59.575-000;   

V – WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME, inscrita no CNPJ sob o n°. 
13.920.428/0001-02, com sede na Rua Pitimbu, 784 – Centro – Natal/RN – CEP: 59.025-
620.  

  

VI – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:   
O ÓRGÃO GERENCIADOR – SAAE/EXTREMOZ, obriga-se a:    

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

f. Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;    

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

i. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a 
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

j. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na 
presente ARP;   

k. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; 
e,   

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

  
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  
O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  

e. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins 
de utilização de forma correta da mesma;    

f. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das 
informações necessárias à aquisição pretendida;    

g. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao 
mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas; 

h.  Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;    

g. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada; e    

h. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da 
licitação e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade 
ou inadimplemento do particular.    

  
V – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE FORNECEDOR:   
O FORNECEDOR obriga-se a:   

l) Retirar a respectiva Nota de Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou 
instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação;   

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

n) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no prazo máximo definido NO 
TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO II DO EDITAL N°. 014/2019 - SAAE, contado da data 
de recebimento Nota de Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou instrumento 
equivalente;   

o) Fornecer/executar os produtos/serviços conforme especificações, marca e preço 
registrados na presente ARP;   

p) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no respectivo endereço do órgão 
participante da presente ARP;  

q) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente 
ARP;  

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

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

t) 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;    

u) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos 
aos equipamentos entregues, com base na presente ARP, exonerando a Administração 
Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

v) 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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IX – DOS VALORES REGISTRADOS:  
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, e vigorará por um período de até 12 (doze) meses.  
Parágrafo Primeiro - Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período 
de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar 
documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão 
analisados pela Administração, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.    
  
  Parágrafo Segundo - O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos serviços registrados 
nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
  

EMPRESA:   WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME,  
CNPJ. 13.920.428/0001-02 

TELEFONE:   (84) 3212-3264 

E-MAIL:   walbercesar2008@hotmail.com 

 

Total de 6.538,00 (seis mil, quinhentos e trinta e oito reais ) 
 

X – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
  

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UND/MARCA 
VALOR 

UNT 
VALOR 
TOTAL 

01 
Açúcar refinado composição 
sacarose de cana de açúcar 

embalagem de 1 KL 
250 UNID/ALEGRE 3,80 950,00 

02 

Café torrado e moído embalado a 
vácuo tipo almofada pacote de  250g 
qualidade Similar ou superior ao café 

santa clara 

500 
UNID/CAFÉ 

PURO 
7,40 3.700,00 

03 

Copo material plástico tipo uso 
liquido capacidade de 150 ML 

utilização descartável caixa com 
2.500 unidades 

20 CX/TOTAL 79,00 1.580,00 

04 

Chá alimentação CIDREIRA caixa 
com 10 sachê de no mínimo 10g e 
máximo 20g com identificação do 

produto e prazo  de validade 

20 CX/LEAO 2,60 52,00 

05 

Chá alimentação BOLDO caixa com 
10 sachê de no mínimo 10g e 

máximo 20g com identificação do 
produto e prazo  de validade 

20 CX/LEAO 2,85 57,00 

06 

Chá alimentação MAÇA, CRAVO E 
CANELA caixa com 10 sachê de no 

mínimo 10g e máximo 20g com 
identificação do produto e prazo  de 

validade 

20 CX/LEAO 2,60 52,00 

07 

Chá alimentação HORTELÃ caixa 
com 10 sachê de no mínimo 10g e 
máximo 20g com identificação do 

produto e prazo  de validade 

20 CX/LEAO 2,60 52,00 

08 

Chá alimentação VERDE caixa com 
10 sachê de no mínimo 10g e 

máximo 20g com identificação do 
produto e prazo  de validade 

20 CX/LEAO 2,80 56,00 

09 
 

Adoçante aspecto físico liquido 
ingredientes stevia, tipo dietético 
prazo de validade de 2 anos com 

bico dosador frasco 80 ML 

10 
UND/SADIO 

 
 

3,90 39,00 
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O pagamento será efetuado pela Diretoria Administrativa e Financeira, quando solicitado os créditos, 
conforme resolução 032/2016 do TCE/RN após a apresentação de notas fiscais e faturas, devidamente 
atestadas pela unidade responsável, e de acordo com a prestação dos serviços.   
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

i) Nota Fiscal devidamente preenchida;   

j) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social;  

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

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

m) Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;   

n) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do 
Estado, para as empresas sediadas no Rio Grande do Norte;   

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

p) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.   
IX – DA PUBLICIDADE:  
 
O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis 
alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Munícipio.   
X – DA REVISÃO: 
 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, podendo 
sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.  
§1º. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAAE e/ou o órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 
"d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666 de 1993.  
2° Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
3°. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original.  
4° Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
 XI – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
  
O SAAE de acordo com a necessidade do Órgão, e após aprovação do orçamento prévio, emitirá a Ordem 
de Serviço, que poderá ser remetida via fax, e-mail ou retirada pessoalmente, contendo o número e a data da 
emissão, o valor e a quantitativo dos serviços, para em seguida, sendo o caso, firmar o respectivo contrato 
com a vencedora.  
No caso de adesão, caberá ao órgão beneficiário proceder à verificação quanto à qualidade, quantidade e 
conformidade da prestação dos serviços executados observada as especificações do Edital e da proposta de 
preços do vencedor do registro, para posterior emissão do atestado de recebimento definitivo pelo titular do 
órgão beneficiário, mediante aposição de visto na respectiva nota fiscal, que não poderá ultrapassar o prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento desta.  
§1º. A prestação dos serviços desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:  

e) Deverão ser executados no prazo máximo definido no Termo de Referência, contado 
a partir da assinatura do instrumento de contrato e/ou documento similar.   

f) Deverão ser executados adequadamente, de forma a permitir completa segurança 
durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem 
utilizados/executados.   

g) Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pelo SAAE e/ou do órgão 
participante, citado na Autorização de Compra/Contrato.   

h) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta 
da CONTRATADA, INCLUSIVE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO, se houver.  

O recebimento e aceitação dos serviços pelo SAAE e/ou do órgão beneficiário não exclui a responsabilidade 
civil da vencedora por vícios de execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no 
Edital, seus Anexos e na proposta vencedora, posteriormente verificados, nos termos do § 2°, do art. 73, da 
Lei n° 8.666/1993.  
§1º. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  
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g) O recebimento dos produtos/serviços deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão 
responsável pela aceitação dos itens desta ARP;  

h) Não serão aceitos produtos/materiais com prazo de fabricação inferior ao definido no 
Termo de Referência, a contar do seu recebimento provisório, tão pouco vencido e ou 
algum defeito;  

i) Por ocasião da entrega/execução, a CONTRATADA deverá colher a data, a hora, o 
nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da 
CONTRATANTE responsável pelo recebimento;   

j) O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o 
recebimento definitivo;  

k) Constatada irregularidades no objeto contratual, o SAAE poderá:   

k.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;   

k.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação.   

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

§2º. Verificado algum motivo superveniente: fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
a CONTRATANTE poderá conceder prorrogação de prazo necessária, desde que o respectivo pedido seja 
apresentado pela CONTRATADA, por escrito, devidamente fundamentado, até 05 (cinco) dias antes do 
vencimento do prazo contratual.  
  
XII – DAS SANÇÕES:  
 
São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em legislação pertinente, no termo de referência e/ ou contrato, da responsabilidade civil e criminal 
que seus atos ensejarem:   

e) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos 
a  

Administração;  

f) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total do contrato;   

g) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 
10%  

(dez por cento) sobre o valor total do Contrato;   

h) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da 
Lei 10.520/2002.  

  
§1º – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:   

c) 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”.   

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

§2º – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 
anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso 
concreto, observado o princípio da proporcionalidade.   
§3° – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará 
isenta das penalidades mencionadas.   
§4° – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração 
poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.   
§5º – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo do 
SAAE, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.   
XIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:  
 
O Fornecedor terá seu registro cancelado:  I – Por iniciativa da Administração, quando:   
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h) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente 
ARP.   

i) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo 
devidamente justificado e aceito pela Administração;   

j) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;   

k) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente 
Registro de Preços;   

l) não manutenção das condições de habilitação;   

m) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  

n) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita 
execução contratual.   
§1º - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 
assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.   
§2º - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado 
mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Diretor Presidente do SAAE.   
 
XIV – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO:  
 
Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 
7.892/13, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.   
Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, Estado 
do Rio Grande do Norte. Nada mais havendo a tratar, eu CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER, lavrei a 
presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 
e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

    Extremoz/RN, 20 de setembro de 2019.   
 
 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO                    WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME 
Diretor Presidente                                            WALBER CESAR MELO DA ROCHA 
                                                                                                       Empresário 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019 
Anexo XXXVIII Nº 222497 

   
 
Aos 20 dias de setembro do ano de dois mil e dezenove, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Extremoz, inscrito no CNPJ nº. 08.451.643/0001-63, neste ato representado por seu Diretor Presidente, 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Identidade nº 081.300 
SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 019.949.564-53, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui 
Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o número 
014/2019, cujo o Objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E 
UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE/EXTREMOZ, conforme especificações 
discriminadas no Anexo I deste instrumento convocatório, que deverão ser minuciosamente observados 
pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas, de acordo com as especificações contidas no 
TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos deste Edital, a qual constitui-se em documento vinculativo 
e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta  no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo 
Decreto Federal nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 003/2017 – Prefeitura de Extremoz, segundo as 
cláusulas e condições seguintes:  
 
 I – DO OBJETO:   
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para a AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, GÊNERO ALIMENTÍCIO E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SAAE/EXTREMOZ, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) 
foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.    
 
  II – DAS PARTES SIGNATÁRIAS:   
São partes signatárias da presente da Presente Ata de Registro de Preços:   
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VII - O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ - SAAE, inscrito 
no  

CNPJ nº. 08.451.643/0001-63, com sede na Rua Antônio Cabral Brito, n°. 208, Centro,  
Extremoz, CEP n°. 59.575-000;   

VIII – RADIANY F MALHEIRO - ME, inscrita no CNPJ sob o n°.  
21.565.342/0001-29, com sede na Rua Professor Clementino Câmara, 216 – Centro – 
Parnamirim/RN – CEP: 59.140-340.  

  

IX – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:   
O ÓRGÃO GERENCIADOR – SAAE/EXTREMOZ, obriga-se a:    

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

j. Convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;    

k. 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;    

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

m. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a 
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;  

n. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na 
presente ARP;   

o. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; 
e,   

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

  
IV – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE:  
O ÓRGÃO PARTICIPANTE, através de gestor próprio indicado, obriga-se a:  

i. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins 
de utilização de forma correta da mesma;    

j. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das 
informações necessárias à aquisição pretendida;    

k. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao 
mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas; 

l.  Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva Autorização de Compra;    

i. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada; e    

j. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da 
licitação e na presente ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade 
ou inadimplemento do particular.    

  
V – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE FORNECEDOR:   
O FORNECEDOR obriga-se a:   

w) Retirar a respectiva Nota de Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou 
instrumento equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
convocação;   

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

y) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no prazo máximo definido NO 
TERMO DE REFERÊNCIA e ANEXO II DO EDITAL N°. 014/2019 - SAAE, contado da data 
de recebimento Nota de Empenho e assinar o Instrumento de Contrato, ou instrumento 
equivalente;   

z) Fornecer/executar os produtos/serviços conforme especificações, marca e preço 
registrados na presente ARP;   
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aa) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados no respectivo endereço do órgão 
participante da presente ARP;  

bb) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente 
ARP;  

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

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

ee) 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;    

ff) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos 
aos equipamentos entregues, com base na presente ARP, exonerando a Administração 
Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;  

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

  

XI – DOS VALORES REGISTRADOS:  
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, e vigorará por um período de até 12 (doze) meses.  
Parágrafo Primeiro - Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período 
de vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar 
documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão 
analisados pela Administração, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.    
  
  Parágrafo Segundo - O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos serviços registrados 
nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:  
 
  

EMPRESA:   RADIANY F MALHEIRO - ME,  
CNPJ.  21.565.342/0001-29 

TELEFONE:   (84) 2020-2583 

E-MAIL:  rmcomercioeservicos2014@outlook.com 

ITEM DECRIÇÃO QUANT UND/MARCA 
VALOR 

UNT 
VALOR 
TOTAL 

01 
Garrafa térmica aço inox pressão 2,5 
litros  

4 
UND/TERMOLAR 

R$ 316 R$ 1.267,12 

02 
Garrafa térmica aço inox pressão 1,5 
litros  

4 
UND/INVICTA 

R$ 143,98 R$ 575,92 

03 
Faqueiro em aço inox cabo plástico 
com 24 peças.  

2 
UND/MARTINOX 

R$ 28,78 R$ 57,56 

04 

Prato material louça, aplicação 
refeição características adicionais 
fundo.  

12 UND/GERMER 
CAPRI 

R$ 11,50 R$ 138,00 

05 

Prato material louça, aplicação 
refeição características adicionais 
raso 

12 UND/ GERMER 
CAPRI 

R$ 9,90 R$ 118,80 

06 
 

 Xicara material porcelana tipo café 
cor branca 80 ml características 
adicionais com pires (similar ou 
superior a marca  GERMER) 

24 
UND/ GERMER 

 

R$ 9,34 R$ 224,16 

07 
Copo de vidro capacidade 300ml, 
incolor tipo uso agua/suco 

24 
UND/CIV 

R$ 2,20 R$ 52,80 

08 

Jarra plástica incolor com tampa 
capacidade de 2 litros com bico no 
corpo  

2 
UND/JAGUAR 

R$ 8,92 R$ 17,84 

09 

Prato raso material plástico aplicação 
refeição característica adicionais 
descartáveis diâmetro de 15cm 

200 
UND/CRISTAL 

COPO 
 

R$ 1,00 R$ 200,00 
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Total de R$ 10.735,00 (dez mil, setecentos e trinta e cinco reais). 

embalagem com 10 unidades  

10 

Talher descartável material plástico 
resistente tipo colher sobremesa 
pacote com 50 unidades 

100 UND/STRAWPLAST 
 

R$ 3,60 R$ 360,00 

11 

Talher descartável material plástico 
resistente tipo garfo sobremesa 
pacote com 50 unidades 

100 UND/STRAWPLAST 
 

R$ 2,03 R$ 203,00 

12 

Liquidificador domestico capacidade 
de 2,0 litro tensão de 220v  5 

velocidades, material corpo plástico 
cor branca em material acrílico 600w 

de potencia. 

2 UND/MONDIAL R$ 171,00 R$ 342,00 

13 
 
 
 
 

CAFETEIRA INDUSTRIAL 
ELÉTRICA; Corpo e Depósito de aço 

inoxidável; Resistência tubular e 
termostato de 20°C a 120°C. 

Aquecimento em banho Maria; 
Certificado pelo Inmetro; Pés sapatas 
antiderrapantes; Torneiras com visor 

de nível para água e café; 
Acompanhar vareta para limpeza das 

torneiras. Capacidade: 8 litros; 
Consumo: 1300W / 1,30 w/h; 

Alimentação: 220V. (similar ou 
superior ao Modelo da Marchesoni 

CF.2-802 ) 

1 

 
UND/MARCHESONI 

 
 

R$ 
1.165,14 

R$ 1.165,14 

14 

Coador de pano para cafeteira 
industrial elétrica de 8 litros com 
cordão para amarração medindo 

aproximadamente 21 cm de altura 
14cm de largura  (similar ou superior 
ao Modelo da Marchesoni CF.2-802 ) 

10 UND/MARCHESONI R$ 14,70 R$ 147,00 

15 

Purificador de Água Refrigerada. 
Características: Água gelada; 
termostato com regulagem de 
temperatura para água gelada 

sistema de tripla filtração da água, 
prático sistema refil SIMILAR ao 

modelo FR600 IBBL,  equivalente ou 
de melhor qualidade. 

2 UND/IBBL 
R$ 

1.882,00 
R$ 3.764,00 

16 

Filtro Para Purificador, Compatível 
Com O Purificador Com As 

Seguintes Características; Tripla 
Filtragem; Produto A Ser Utilizado 

Com Água Potável, De Acordo Com 
Portaria Ms 2914/2011. Este Produto 

Atende A Norma Abnt Nbr 
16098:2012; Eficiência Na Retenção 

De Partículas: Classe (P) C, 
Tamanho Da Partícula; 5 A <15; 
Eficiência Na Retenção De Cloro 

Livre: Classe (C) Aprovado, 
Porcentagem De Redução; 75%; 

Vida Útil Para Retenção De 
Cloro=3.000 Litros (6 Meses) 

10 UND/IBBL R$ 197,35 R$ 1973,50 

17 
 
 

RELÓGIO DE PAREDE: Material 
plástico, analógico, protegido por 

vidro, mostrador numérico arábico, 
com pilha do tipo AA, medindo entre 

25 cm e 35 cm, na cor branca ou 
preta. 

2 
UND/ WINCY 

 
 

R$ 64,08 R$ 128,16 
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XII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
  

O pagamento será efetuado pela Diretoria Administrativa e Financeira, quando solicitado os créditos, 
conforme resolução 032/2016 do TCE/RN após a apresentação de notas fiscais e faturas, devidamente 
atestadas pela unidade responsável, e de acordo com a prestação dos serviços.   
§ 1º O pagamento está condicionado, ainda, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:  

q) Nota Fiscal devidamente preenchida;   

r) Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social;  

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

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

u) Certidão Negativa de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;   

v) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do 
Estado, para as empresas sediadas no Rio Grande do Norte;   

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

x) Indicação do banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.   
IX – DA PUBLICIDADE:  
 
O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis 
alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Munícipio.   
X – DA REVISÃO: 
 
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, podendo 
sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, em sua atual redação.  
§1º. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao SAAE e/ou o órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 
"d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666 de 1993.  
2° Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  
3°. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 
observará a classificação original.  
4° Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 
compromisso, o órgão gerenciador poderá:  
 XI – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
  
O SAAE de acordo com a necessidade do Órgão, e após aprovação do orçamento prévio, emitirá a Ordem 
de Serviço, que poderá ser remetida via fax, e-mail ou retirada pessoalmente, contendo o número e a data da 
emissão, o valor e a quantitativo dos serviços, para em seguida, sendo o caso, firmar o respectivo contrato 
com a vencedora.  
No caso de adesão, caberá ao órgão beneficiário proceder à verificação quanto à qualidade, quantidade e 
conformidade da prestação dos serviços executados observada as especificações do Edital e da proposta de 
preços do vencedor do registro, para posterior emissão do atestado de recebimento definitivo pelo titular do 
órgão beneficiário, mediante aposição de visto na respectiva nota fiscal, que não poderá ultrapassar o prazo 
de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento desta.  
§1º. A prestação dos serviços desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:  

i) Deverão ser executados no prazo máximo definido no Termo de Referência, contado 
a partir da assinatura do instrumento de contrato e/ou documento similar.   

j) Deverão ser executados adequadamente, de forma a permitir completa segurança 
durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem 
utilizados/executados.   

k) Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pelo SAAE e/ou do órgão 
participante, citado na Autorização de Compra/Contrato.   

l) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos 
trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta 
da CONTRATADA, INCLUSIVE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO, se houver.  

O recebimento e aceitação dos serviços pelo SAAE e/ou do órgão beneficiário não exclui a responsabilidade 
civil da vencedora por vícios de execução ou desconformidade com as especificações estabelecidas no 
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Edital, seus Anexos e na proposta vencedora, posteriormente verificados, nos termos do § 2°, do art. 73, da 
Lei n° 8.666/1993.  
§1º. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:  

m) O recebimento dos produtos/serviços deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão 
responsável pela aceitação dos itens desta ARP;  

n) Não serão aceitos produtos/materiais com prazo de fabricação inferior ao definido no 
Termo de Referência, a contar do seu recebimento provisório, tão pouco vencido e ou 
algum defeito;  

o) Por ocasião da entrega/execução, a CONTRATADA deverá colher a data, a hora, o 
nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da 
CONTRATANTE responsável pelo recebimento;   

p) O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o 
recebimento definitivo;  

q) Constatada irregularidades no objeto contratual, o SAAE poderá:   

q.1) determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;   

q.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação.   

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

§2º. Verificado algum motivo superveniente: fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
a CONTRATANTE poderá conceder prorrogação de prazo necessária, desde que o respectivo pedido seja 
apresentado pela CONTRATADA, por escrito, devidamente fundamentado, até 05 (cinco) dias antes do 
vencimento do prazo contratual.  
  
XII – DAS SANÇÕES:  
 
São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em legislação pertinente, no termo de referência e/ ou contrato, da responsabilidade civil e criminal 
que seus atos ensejarem:   

i) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos 
a  

Administração;  

j) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor total do contrato;   

k) multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 
10%  

(dez por cento) sobre o valor total do Contrato;   

l) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da 
Lei 10.520/2002.  

  
§1º – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:   

e) 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”.   

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

§2º – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses 
anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso 
concreto, observado o princípio da proporcionalidade.   
§3° – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará 
isenta das penalidades mencionadas.   
§4° – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração 
poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.   
§5º – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo do 
SAAE, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.   
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XIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:  
 
O Fornecedor terá seu registro cancelado:  I – Por iniciativa da Administração, quando:   

o) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente 
ARP.   

p) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo 
devidamente justificado e aceito pela Administração;   

q) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;   

r) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente 
Registro de Preços;   

s) não manutenção das condições de habilitação;   

t) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e  

u) em razões de interesse público, devidamente justificadas.  
 II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove 
impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato 
superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita 
execução contratual.   
§1º - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam 
assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.   
§2º - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado 
mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Diretor Presidente do SAAE.   
 
XIV – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO:  
 
Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 e do Decreto nº. 
7.892/13, ou legislação vigente à época do fato ocorrido.   
Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Extremoz, Estado 
do Rio Grande do Norte. Nada mais havendo a tratar, eu CARLOS HENRIQUE DO VALE XAVIER, lavrei a 
presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme, vai assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 
e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).  

    Extremoz/RN, 20 de setembro de 2019.   
 
 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINÔCO                   RADIANY F MALHEIRO - ME 

Diretor Presidente                               Radiany Fernandes Malheiro                                                                                                                 
Empresário 

 
 
 
 
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

CHAMADA PUBLICA 001/2019 

OBJETO: SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DAS FATURAS EMITIDAS E DISTRIBUÍDAS 
PELO SAAE, REFERENTES A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO, TAXAS, E OUTROS 
SERVIÇOS, DE QUALQUER CONSUMIDOR. 

 

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO 

 Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o julgamento do Pregoeiro, 
conjuntamente com sua equipe de apoio, devidamente respaldada pela lei nº 10.520/2002, e sua subsidiária 
a Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883, de 08 de junho de 1994 e 
9.648, de 29 de maio de 1998, de acordo com a ATA onde apresentou como vencedora a empresa: CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-01, o qual apresentou a 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 CHAMAMENTO PUBLICO n°. 001/2019. 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Extremoz/RN, 05 de setembro de 2019. 

                                     Dê-se ciência e cumpra-se. 

 
 

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

 

 

OBJETO: SERVIÇOS  DE  RECEBIMENTO  DAS  FATURAS EMITIDAS E DISTRIBUÍDAS PELO SAAE, 
REFERENTES  A TARIFAS DE ÁGUA  E ESGOTO, TAXAS,  E OUTROS SERVIÇOS, DE QUALQUER 

CONSUMIDOR. 
 

MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO 001/2019. 
 

ATO DE ADJUDICAÇÃO 

 
Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos 
deste certame. 

 
Considerando, que após análise minuciosa dos documentos de habilitação procedida por esta Comissão e 
equipe de apoio. 
 
Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, 
portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelo licitante. 

 
Considerando, finalmente o que preconizado a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
ADJUDICO o presente procedimento em favor do licitante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ 
sob o nº 00.360.305/0001-01. 
 
Encaminhe o processo para deliberação de Homologação. 

 
Extremoz/RN, 02 de setembro de 2019. 
 
 

 
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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