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Diário Oficial 
Nº 2319 -  ANO X QUINTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2020 

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 DJALMA DE SALES – PREFEITO 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE CIVIL 

 
*PORTARIA Nº 347/2020 – GP *Republicado por incorreção  

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar, DEYSE ELAINE BEZERRA NEVES CPF: 061.011.024-16 do Cargo 
Comissionado de Secretária – S-1, da Secretaria Municipal de Gabinete Civil. 
  

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 

 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 03 de novembro de 2020. 
 
 
 

DJALMA DE SALES 
PREFEITO 

 

PORTARIA Nº 366/2020 – GP 

 

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

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Tornar sem efeito as portarias nº 354/2020, 362/2020, 361/202 e 363/2020. 
  
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020.   
 
 

DJALMA DE SALES 
PREFEITO 
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PORTARIA Nº 367/2020 – GP 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, CARLOS MAGNO REZENDE DE HOLANDA CPF: 673.327.904-59 para o Cargo 
Comissionado de Secretário-Adjunto – S-2 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.  
  

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 

 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020. 
 
 

DJALMA DE SALES 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 368/2020 – GP 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, ANA CELI DA COSTA NUNES GOMES CPF: 490.531.404-68 para Cargo 
Comissionado de Secretária-Adjunta – S-2, da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
  

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 

 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020. 
 
 
 

DJALMA DE SALES 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 369/2020 – GP 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar a pedido, KAIO CÉSAR AMARAL NOGUEIRA E SILVA CPF: 090.806.874-30 do 
cargo de médico contratado, da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 

retroagindo seus efeitos ao dia 03 de novembro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 

 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020. 
 
 
 

DJALMA DE SALES 
PREFEITO 

 
 

PORTARIA Nº 370/2020 – GP 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, SYLVANA SOUZA DE ARAÚJO MANSO CPF: 028.034.154-70 para o Cargo 
Comissionado de Assessora Especial – CC-2, da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, 
Finanças e Informações. 
  

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 

 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020. 
 

 
DJALMA DE SALES 

PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 371/2020 – GP 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Exonerar, THIAGO BARBOSA DA SILVA CPF: 059.872.764-70 do Cargo Comissionado de 
Contador Geral – S-2, da Controladoria do Município.  
  

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 

 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020. 
 

 
DJALMA DE SALES 

PREFEITO 
 

PORTARIA Nº 372/2020 – GP 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 70/2020 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Nomear, HENRIQUE ALEXANDRE DOS SANTOS CELESTINO CPF: 034.439.664-43 para 
o Cargo Comissionado de Procurador  Geral do Município – S-1, da Procuradoria Geral do Município.  
  

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação para o conhecimento de todos, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 

 
Gabinete do Prefeito de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020. 
 

 
DJALMA DE SALES 

PREFEITO 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 25/2020  
PROCESSO Nº 63/2020 

 
O   MUNICÍPIO   DE   EXTREMOZ/RN,   CNPJ   nº.   08.204.497/0001-71,   neste ato 

representado pelo Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA 
ALVES, RG nº 002.610.721-SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente 
Boanerges, 178 - Conj. Estrela do Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO 
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 25/2020, cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO 
ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E UTENSÍLIO 
DOMÉSTICO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN, a qual 
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do 
Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa 
do Consumidor e segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 
Registro de Preços visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E UTENSÍLIO DOMÉSTICO), 
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) 
foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado. 

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Mun. de Planej. Adm. Finanças e Informação, localizada em 
EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES: 

 

 Secretaria Municipal de Defesa Social e Patrimônio Público; 
 

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


5 
ANO X – Nº 2319 – EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2020 

Rua Capitão José da Penha, s/n. Centro. Extremoz-RN. CEP: 59575-000.www.extremoz.rn.gov.br. CNPJ: 08.204.497/0001-71 
e-mail:diariodeextremoz@gmail.com. 

 

 
 

Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as 
exigências insertas no Decreto Municipal nº 004/2019. 

 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 50%  ( cinquenta por 
cento) do quantitativo inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o 
cumprimento das exigências da legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado: 

a) Solicitação através de ofício o pedido referente a carona a ARP; 

b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 

c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 
necessária para tal feito. 

d) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 
conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que 
assim solicitarem. 

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, 
Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido. 

 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

EMPRESA: J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 
CNPJ: 29.007.485/0001-27 
Endereço: Rua Felipe Guerra, nº 853 – Loja B, Doze Anos – Mossoró/RN, CEP: 59.603-340. 
Email: j.jlicitacoes@hotmail.com - Telefone: (84) 9963-7451 
Representante: João Ricardo de Oliveira Gonçalves 

 
 

ITEM DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. V.UNIT 

 
 
01 

0012897 - BIRÔ 

Acabamento BP 

Acabamento da Gaveta BP 
Acompanha Manual de 
Instalação 

Sim 

Altura 75 cm 

Ambiente Escritório 

Complexidade da 
Montagem 

Alta: deve ser montado  
por um montador  
especializado 

Cor Azul/Cinza 

Cor Interna Azul/Cinza 

Cor Predominante Azul 

Escala de Brilho Fosco 
Escala de Brilho da 
Gaveta 

Fosco 

Estilo Clássico 

Formato Retangular 
Gaveta com Chave 02 
Largura 90 cm 
Material da Gaveta MDP 

 
MOB 

 
Unid 

 
218,00 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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Material Principal MDP 
Peso 17,9 kg 
Peso Máximo por Gaveta 3 kg 
Possui Gavetas 02 
Profundidade 60 cm 
Sapatas Niveladoras Sim 
Sistema de Montagem Parafusos, Cavilhas e Minifix. 
Suporta até (kg) 30 kg 
Tipo de Corrediça da 
Gaveta 

Metálica Simples 

Tipo de Puxador da 
Gaveta 

Externo 

 

02 

012898 – Cadeira secretaria executiva ergonômica: A cadeira 
diretor ergonômica giratória-1801, tem base giratória ergonômica, 
regulagem do assento a gás, regulagem na altura e na inclinação, 
braços reguláveis modelo gatilho. Obedecendo as normas NR 17 
da ABNT. Produto indicado para utilização em mesa de altura 
máxima 74 (cm) Então a cadeira suporta até 120KG. 

MOB Unid 232,50 

 
 

03 

0012899  -  Cadeira  fixa  secretaria:   Espuma: Injetada. Base: 
Fixa pé palito, Altura: 85 cm. Largura: 43 cm. Profundidade: 40 
cm. Peso: 5,250 kg. Peso suportável: 110 Kg. Revestimento: 
tecido J. Serrano. Pintura: Epóxi coloração preto. Espuma: 
Injetada. 
*DESCRIÇÃOCOMPLETA DO TERMO DE REFERENCIA DO 
EDITAL. 

 
 

MOB 

 
 

Unid 

 
 

75,34 

 
 
 

04 

0012901 - Cadeira de polipropileno: Peso suportado: 120 kg 
Certificada pelo inmetro Altura: 87 
cm 
Largura: 39,5 cm 
Profundidade: 40 cm Peso: 2kg 
*DESCRIÇÃOCOMPLETA DO TERMO DE 
REFERENCIA DO EDITAL. 

 
 
 

Jesus 

 
 
 

Unid 

 
 
 

46,99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 

0012902   -   Aparelho   telefônico   fixo:   Conteúdo da 
embalagem: 1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 cabo de 
linha telefônica, 1 adaptador de tensão 110-220 V, 1 manual do 
usuário Alcance: Até 50 Metros em Ambientes Fechados e Com 
Barreiras, e Até 300 metros em Local Aberto. (O alcance pode 
variar de acordo com a quantidade de barreiras ou 
interferências). Cor: Preto Telefone sem fio com secretária 
eletrônica digital com gravação de até 59 mensagens. Possui 
design ergonômico e bateria de alta duração, perfeito para quem 
utiliza o aparelho por longas horas ou necessita de mobilidade 
durante as ligações. Capacidade para até 7 ramais (base + 6 
ramais)1 1 Identificação de chamadas: Sim Display luminoso: 
Sim Sinalização: Identificação de chamadas DTMF/FSK 
Frequência: 1,9 Ghz (1.910 - 1.920 Mhz). Data / Hora : Sim 
Agenda : Sim Capacidade da Agenda : Agenda para até 70 
nomes/números Memória para registro de chamadas : Registro 
de chamadas : 15 recebidas, 20 não atendidas e 15 realizadas 
Viva Voz : Não Bloqueio de teclado : Sim Bloqueio de discagem 
com uso de senha : Sim Alarme : Sim Localizador do monofone 
(page) : Sim Indicador de Chamadas   Não  Atendidas   :  Sim   
(Ícone  no  Display) 
Toques de campainha : 7 opções de toque Volume da 
campainha : 5 opções de volume Volume de recepção : 
Há 5 níveis de volume de recepção de áudio(Padrão de fábrica 
3) Tons do teclado : Sim Seleção Tom/Pulse : Sim Modo 
silencioso do fone (#) : Sim Atendimento automático : Sim (#) 
Funções Flash, Rediscar e Mudo : Sim Compatibilidade de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intelbras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,35 
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Ramais : Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)1 
Transferência de chamada : Sim Conferência : Sim Secretária 
Eletrônica : Sim Idiomas do menu : Menu trilíngue em português, 
espanhol e inglês Montagem na Parede : Não Antena : Interna 
Bateria : 2,4 VDC 600 mAh Tempo de conversação estimada 
(bateria) : 200 h em modo repouso/ 20 h em uso Belt Clip : Não 
Voltagem : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz (automático) Cor : Preto 
Dimensões (AxLxP)- mm : 162 x 148 x 96 mm Peso liq. 
Aproximado 
do produto (Kg) : 0,360 g 

06 

0012903 - Geladeira Tipo: 2 portas Frost Free 
Capacidade do refrigerador: 268 litros Capacidade do 
freezer: 72 litros 
Capacidade total (litros): 340 litros Painel de 
Controle: Sim 
Controle de temperatura: Refrigerador: 5 níveis de 
temperatura; Freezer: 3 níveis de temperatura Puxadores: 
Integrado 
Painel: LED 
Iluminação interna:  LED Turbo Freezer: 
Sim Compartimento para gelo: Sim 
Prateleiras reguláveis: Sim Forma de 
gelo: 2 Compartimento extra-frio: Sim 
Separador de garrafas: Sim Gavetão 
para legumes: Sim Potência: 220 Watts 
Pés: Ajustáveis Classificação 
Energética: A Frequência: 60 Hz 
Consumo de energia: 49,10 kW/h 
Dimensões: 
Altura: 169,5 cm 
Largura: 62,1 cm 
Profundidade: 71,4 cm 
Peso: 58,5 kg 

Consul Unid 2.122,00 

 
 
 
 
 

07 

0012906 - Roupeiro de aço - Quantidade de Portas: 16 Cor: 
Cinza Padrão 
Chapa: 26 / 0,45mm 
Medida das Portas/ Vãos: 0,45Alt x 0,27Larg Sistema 
de Ventilação: Veneziana Fechamento: Pitão para 
Cadeado Quantidade de cabides por porta: 0 
Pés removíveis: Não 
Desmontável: Não ( Exceto portas que podem ser 
trocadas ). 
Pintura: Epóxi Pó ALTURA: 198cm 
LARGURA: 123cm 
PROFUNDIDADE: 040cm 
PESO: 45kg 

 
 
 
 

Moveis 
JB 

 
 
 
 

 
Unid 

 
 
 
 
 

1.550,00 
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08 

0012910 - Cafeteira: ESPECIFICAÇÕES: Cor Preto e inox 
Capacidade 15 xícaras 600 ml Filtro permanente Sim Filtro 
removível Sim Colher dosadora Sim Sistema corta-pingos Sim 
Placa de aquecimento Sim Luz indicadora de funcionamento Sim 
Alimentação 220V 
Dimensões (L x A x P) 17 x 26 x 24 cm Peso 900g. 

 
 

Britânia 

 
 

Unid 

 
 

190,17 

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

 

a) Nota Fiscal devidamente preenchida; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também 
suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial  do Município. 

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

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

 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável 
pela aceitação dos itens desta ARP. 

b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá: 

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

b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

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

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

 

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

b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato; 
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c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove 
por cento) sobre o valor total do Contrato; 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
Parágrafo Quinto - As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo 
Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa 
o contraditório e a ampla defesa. 
Art. 15. O prestador de serviço terá seu registro cancelado: I - 
Por iniciativa da Administração, quando: 

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

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

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 

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

e) não manutenção das condições de habilitação; 

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

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. 
II - Por iniciativa do próprio prestador de serviço, desde que apresente solicitação por escrito e 

comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo 
em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a 
comprometer a perfeita execução contratual. 

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

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

 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, 
Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação 
vigente à época do fato ocorrido. 

 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da  Comarca de 
Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte. 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 71/2020 

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

 
 

Extremoz/RN, 21 de setembro de 
2020. 

 
Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 

 

ASSINATURA 
 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS 
EIRELI CNPJ: 29.007.485/0001-27 
Representante Legal: João Ricardo de Oliveira Gonçalves CPF 
n.º 055.622.814-65 
 
 

ASSINATURA 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 
25/2020 PROCESSO Nº 
63/2020 

 
O   MUNICÍPIO   DE   EXTREMOZ/RN,   CNPJ   nº.   08.204.497/0001-71,   neste ato 

representado pelo Secretário Geral do Município de Extremoz, o Senhor PAULO ROBERTO SILVA 
ALVES, RG nº 002.610.721-SSP/RN, CPF nº 044.824.394-60, residente e domiciliado a Rua Tenente 
Boanerges, 178 - Conj. Estrela do Mar, Extremoz/RN, doravante denominado ÓRGÃO 
GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, sob o número 25/2020, cujo objetivo fora a formalização através do PREGÃO 
ELETRÔNICO, REGISTRO DE PREÇOS visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E UTENSÍLIO 
DOMÉSTICO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA CIVIL 
MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN, a qual 
constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do 
Decreto Municipal nº 004/2019, Decreto Municipal nº 010/2019 (Pregão Eletrônico), aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa 
do Consumidor e segundo as cláusulas e condições seguintes: 

 
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 
Registro de Preços visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
(MOBILIÁRIO EM GERAL, EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E UTENSÍLIO DOMÉSTICO), 
DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL DE EXTREMOZ/RN, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) 
foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado. 

 
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Sec. Mun. de Planej. Adm. Finanças e Informação, localizada em 
EXTREMOZ/RN na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, e como ORGÃOS PARTICIPANTES: 

 

 Secretaria Municipal de Defesa Social e Patrimônio Público; 
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Parágrafo único. Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública poderá solicitar a utilização da 
presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação sobredita, observadas as 
exigências insertas no Decreto Municipal nº 004/2019. 

 
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 5º. ORGÃO NÃO PARTICIPANTE, entidades da administração pública, interessados em aderir a 
presente ata de ARP, conforme a seguir: 
O futuro Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da 
Administração Pública, independente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador e o gerenciado, até o limite de 50%  ( cinquenta por 
cento) do quantitativo inicialmente previsto, desde que devidamente comprovada a vantagem e o 
cumprimento das exigências da legislação vigente, conforme o seguinte tramite abaixo elencado: 

a) Solicitação através de ofício o pedido referente a carona a ARP; 

b) Órgão gerenciador manifestará o gerenciado sobre a aceitações da referida carona; 

c) Após autorização do Gerenciado o órgão Gerenciador disponibilizará cópias da documentação 
necessária para tal feito. 

d) O órgão gerenciador limitará ao fornecimento da ARP em até 02 (duas) vezes o quantitativo, 
conforme expressa o Decreto Federal nº 9488/2018, para adesões de órgãos públicos que 
assim solicitarem. 

OBS: Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, 
Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 04/2019, Decreto 10/2019 ou legislação vigente à 
época do fato ocorrido. 

 
Art. 6º. O FORNECEDOR obriga-se a: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
EMPRESA: RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI 
CNPJ: 28.031.958/0001-69 
Endereço: Rua José Peixoto, nº 2000 – Emaús, Parnamirim/RN, CEP: 59.148-220. Email: 
reinaldo_peixoto@hotmail.com - Telefone: (849) 9405-6650 Representante: José 
Reinaldo Coelho Peixoto Filho 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO MARC
A 

UNID. V.UNIT 

 
01 

Smart tv, Tipo de tela: LED 
Tamanho da tela: 55 " 
Tipo de resolução: 4K 
smart: Sim 
Com HDR: Sim 
Com USB: Sim 
Com HDMI: Sim 
Resolução máxima: 3840 px - 2160 px 
Ângulo de visão horizontal: 178° 
Ângulo de visão vertical: 178° Relação 
de aspecto: 16:9 
Relação de contraste: 1000000:1 
Brilho: 282 cd/m² 
Tempo de resposta: 10 ms 
Quantidade de portas HDMI: 3 
Quantidade de portas USB: 2 
Com Wi-Fi: Sim 
Com ethernet: Sim 
Largura x Profundidade x Altura: 123 cm x 9 cm x 70.6 
cm Peso: 13.64 kg 
Quantidade de núcleos do processador: 
3 Voltagem: 220 v 
Quantidade de alto-falantes: 2 

 
 

PHILIP
S 

 
 

Unid 

 
 

5.000,00 
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Potência máxima dos alto-falantes: 20 
W Modos de som: Dolby audio 
Com youtube: Sim 
Com netflix: Sim 
Com desligamento 
automático: Sim 

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

 

a) Nota Fiscal devidamente preenchida; 

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

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

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

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

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

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

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

 
Art. 10°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar a futura prestação 
de serviço, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições. 
Art. 11. O preço, o quantitativo, o Prestador e as especificações resumidas do objeto, como também 
suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Diário Oficial do Município. 

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

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

 

a) O recebimento dos materiais deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável 
pela aceitação dos itens desta ARP. 

b) Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Secretaria gerenciadora poderá: 

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

b.2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

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

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

 

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

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

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

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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por cento) sobre o valor total do Contrato; 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

I - Por iniciativa da Administração, quando: 

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

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

c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 

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

e) não manutenção das condições de habilitação; 

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

g) em razões de interesse público, devidamente justificadas. 

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

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

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

 
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93, 
Decreto nº. 7.892/2013, e Decreto Municipal N.º 004/2019, Decreto Federal nº 9488/2018 ou legislação 
vigente à época do fato ocorrido. 

 
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da  Comarca de 
Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte. 
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Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que lida e 
achada conforme, será assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) Prestador(es). 

 
 

Extremoz/RN, 21 de setembro de 2020. 
 
Município de Extremoz/RN 
PAULO ROBERTO SILVA ALVES 
Pelo Órgão Gerenciador 
 
_______________________________ 
ASSINATURA 
EMPRESA DETENTORA DA ATA: 
RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI 
CNPJ: 28.031.958/0001-69 
Representante Legal: José Reinaldo Coelho Peixoto Filho CPF 
n.º 066.375.594-82 
 
______________________________ 
ASSINATURA 

 
 
 
 

 
 
 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO 
 

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 028/2018 – REF. AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE EXTREMOZ E A BACURAU E MARINHO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS. 
 
  
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz – SAAE. 
Contratado: BACURAU E MARINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
12.452.506/0001-10. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 028/2018, celebrado com a Empresa BACURAU E MARINHO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.452.506/0001-10. 
Objeto: Prorrogação do contrato nº 028/2018, o qual tem como objeto a prorrogação de prazo da prestação 
de serviços jurídicos de consultoria e assessoria aos servidores do SAAE, com prática em processo 
administrativo disciplinar: organização, análise e acompanhamento. 
Fundamento Legal: art. 9º, da Lei 10.520/02 c/c art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Obs.: Fica prorrogado o prazo de prestação dos serviços contínuos por 12 (doze) meses, tendo como data inicial 
19 de outubro de 2020, tendo como data final 18 de outubro de 2021. 
 
 

 
ELAINE GURGEL CARVALHO DE ANDRADE 

Diretora Presidente – SAAE/Extremoz-RN 

 

Portaria nº 101/2019 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN  
                 
O(A) Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE EXTREMOZ, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei nº 
671/2012 e em conformidade com os anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de abril de 2015. 
 
 
                     RESOLVE: 
 

SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE 

http://www.extremoz.rn.gov.br/
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                     Art. 1º - Nomear, JAIME EVANGELISTA PINTO JUNIOR, CPF: 093.016.764-35, para o cargo 
comissionado de GERENTE DE ENGENHARIA CC-1, do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos – SAAE. 
                 
                   Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 

Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020. 
 

 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINOCO 

DIRETOR PRESIDENTE 
 

 
 

Portaria nº 101/2019 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN                  
 
O(A) Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE EXTREMOZ, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei nº 
671/2012 e em conformidade com os anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de abril de 2015. 
 
 
                     RESOLVE: 
 
                     Art. 1º - Exonerar, MAURICIO CARLOS MEDEIROS DE LIMA, CPF: 100.828.174-30, do cargo 
comissionado de COORDENADOR DE ENGENHARIA CC-3, do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos – 
SAAE.                 
                    Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 

Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020. 
 

 
JAILTON JOSÉ BARBOSA TINOCO 

DIRETOR PRESIDENTE 
 
 
Portaria nº 102/2019 – PRESI/SAAE-EXTREMOZ/RN    
               
O(A) Presidente do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE EXTREMOZ, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas, com fundamento no inciso II, do Art. 10º da Lei Orgânica e Lei nº 
671/2012 e em conformidade com os anexos XX e XXIII, da Lei nº 822/2015 de 24 de abril de 2015. 
 
                     RESOLVE: 
 
                     Art. 1º - Nomear, MAURICIO CARLOS MEDEIROS DE LIMA, CPF: 100.828.174-30, para o 
cargo comissionado de GERENTE DE ENGENHARIA CC-1, do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos – 
SAAE. 
                 
                    Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
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Publique-se, cumpra-se, arquive-se. 
 

Presidência do SAAE de Extremoz/RN, 05 de novembro de 2020. 
 
 

JAILTON JOSÉ BARBOSA TINOCO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EXTREMOZ 
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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 oficias 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 esteja no padrão acima, ou caso o CD, 
ou outra mídia, contenha avaria ou defeito que impossibilite a leitura do arquivo ou ainda se o e-mail enviado não contiver o correspondente anexo;  
 
• Os arquivos recebidos pela Comissão, após publicação da matéria, terão o seguinte destino:  
I – Os originais impressos permanecerão por 60 (sessenta) dias na Comissão Gestora do DOM, após esse período serão enviados para reciclagem;  
lI – Os cds e dvd´s ficarão disponíveis na Comissão até uma semana após a publicação da matéria, devendo o órgão emissor ser pelo seu recolhimento.  

 

A DIREÇÃO 
 

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

 
PREFEITURA DE EXTREMOZ 

 
Djalma de Sales 

PREFEITO 
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DIRETOR GERAL 
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