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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 026/2020

“Regulamenta a Lei Aldir Blanc no âmbito do Município
de João Câmara/RN, e dá outras providências.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, Prefeito do Município de João
Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 70, caput, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe
sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 7, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto n° 10.464, de 17 de agosto de 2020 que
regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre as
ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante
o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 7,
de 19 de março de 2020.
CONSIDERANDO o DECRETO n° 006/2020 que regulamenta e institui
medidas de combate a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no
âmbito do Município de João Câmara e dá outras providências,
CONSIDERANDO o Decreto n° 007/2020 que declara situação de
emergência no Município de João Câmara/RN, define outras medidas para
o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus e Cria o Comitê
de prevenção e enfrentamento ao coronavírus – COVID - 19.
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 1º- O presente decreto regulamenta a aplicação da Lei Aldir Blanc de
cunho emergência cultural no âmbito do município de João Câmara/RN,
observando o disposto na Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que
dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 7, de 19 de março de 2020, bem como observando o
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.464, DE 17 DE AGOSTO DE 2020,
que regulamenta a referida Lei.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO DA LEI ALDIR BLANC NO ÂMBITO LOCAL
Art. 2º- Confere a Secretaria Municipal de Educação e Cultura a
responsabilidade por dirimir, no âmbito desta municipalidade as matérias
referentes à Lei Aldir Blanc.
Parágrafo Único – Incumbe aos servidores Lilian Caetano Damasceno,
Secretária de Educação Municipal, e do professor Eduardo Augusto
Martins de Melo, responsável pela Coordenadoria de Cultura Municipal,
direcionados para atuar junto à plataforma + Brasil.

CAPÍTULO III
DO COMITÊ EMERGENCIAL DA CULTURA CAMARENSE DE
ACOMPANHAMENTO DA LEI ALDIR BLANC
Art. 3º- Fica instituído no âmbito desta municipalidade o Comitê
Emergencial de Cultura Camarense, criado através do decreto especial
02220202 para acompanhamento da Lei Aldir Blanc, composto por
seguimentos dos três poderes, representação da sociedade civil e classe
artístico-cultural, sendo:
I. Do Poder Executivo: Os professores Eduardo Augusto Martins de Melo
e Jéssica Severo da Silva, representantes do poder público municipal, de
livre escolha da Secretaria de Educação Lilian Caetano Damasceno, do
prefeito Manoel dos Santos Bernardo, e acordado junto ao Comitê
Emergencial de Cultura Camarense.
II. Da SEMTHAS: Ronic Rafael Abdias do Nascimento e Paulo Henrique
da Silva Araújo;
III. Do Poder Legislativo: os parlamentares Fernando Guilherme e Frank
Fabiany;
IV. Da Sociedade Civil: CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Município de João Câmara: Marcos Antônio
Alexandre da Silva Junior e Maria José Pereira de Melo;
V. Da Sociedade Civil: Conselho Tutelar: Thiago Augusto Torres
Damasceno e Luison Santos da Cunha;
VI. Da Sociedade Civil: Coletivo Nísia Floresta: Luciano Damasceno e
Rômulo Jarson;
VII. Das Entidades Culturais: Comunidade Indígena do Amarelão:
Dioclécio Bezerra da Costa.
VIII. Das Entidades Culturais: Casa de Cultura Gumercindo Saraiva:
Helloyse Gabrielle Santos de Lima e João Maria de Souza;
§ 1º O Comitê de Cultura Camarense instituído no âmbito da Lei Aldir
Blanc, fará parte de todas as etapas processuais das ações da SMEC frente
á cultura municipal, tendo como atribuições acompanhar, colaborar e
monitorar a aplicabilidade da Lei, assessorar a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura na tomada de decisão referente a Lei Aldir Blanc, nesta
municipalidade, bem como exercer função fiscalizadora.
§ 2º A função no Comitê não será remunerada, cabendo a gestão pública
municipal dar total condição de assistência ao colegiado.
§ 3º O Comitê de Cultura Camarense deverá definir seu calendário de
reuniões, dando ciência, por meio de ofício ou outro mecanismo, as
decisões tomadas a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo
espaço e abertura democraticamente para sugerir e expor ideias que
valorizem e fomentem as ações da cultura.
§ 4º Cabe ao poder público municipal, conforme o andamento da política
da Lei Aldir Blanc, estabelecer o tempo de atuação do comitê.
CAPÍTULO IV
DO RECURSO RECEBIDO PELA E UNIÃO E APLICABILIDADE NO
MUNICIPIO DE JOÃO CÂMARA
Art. 4º- O município de João Câmara/RN foi contemplado no último dia
11 de setembro de 2020 através da Plataforma Mais Brasil, canal
responsável pela operacionalização dos recursos da Lei Aldir Blanc, em
parcela única, no exercício de 2020 da União, o valor de R$ 268.193,04
(duzentos e sessenta e oito mil, cento e noventa e três reais e quatro
centavos) para aplicação em ações emergenciais de apoio ao setor cultural
desta municipalidade.
Art. 5º- O montante contemplado para o município de João Câmara
descrito no CAPUT do Art. 4º, deste Decreto, será operacionalizado de
acordo com os seguintes critérios:
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I - 30% dos recursos totais, somando R$ 89.397,68 (oitenta e nove mil,
trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos) contemplando
o inciso II da Lei Aldir Blanc, subsidiará espaços, estabelecimentos,
organizações eou pontos artístico-culturais no território camarense que
tiveram suas atividades interrompidas em função da pandemia do novo
coronavírus, obedecendo o disposto na Lei nº 14.017/2020; regulamentada
sob o decreto presidencial Nº 10.464/2020, onde serão concedidos valores
entre R$3.000,00 (três mil reais) e R$ R$10.000,00 (dez mil reais) em
subsídios através de chamadas públicas em editais acompanhados e
geridos em parceria com o Comitê Emergencial da Cultura Camarense, e ;
II - 70% equivalente a R$ 178.795,36 (cento e setenta e oito mil, setecentos
e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) serão destinados
obedecendo os critérios do inciso III da Lei Aldir Blanc, no que tange os
editais de premiações que contemplará o setor cultural e impulsionará o
ramo criativo no tocante ao fomento socioeconômico, estético e turístico
acerca da amplitude das expressões artístico-culturais que serão
prioritariamente produzidas, executadas e partilhadas através das redes
sociais, em canais interativos, como também em espaços públicos,
primando pelos cuidados com a vida, respeitando todas as orientações do
comitê cientifico da saúde camarense e demais órgãos que estão na linha
de frente no combate a pandemia.
§ 1º Os benefícios do Inciso II, referente ao Art. 5º, deste Decreto, serão
rigorosamente analisados e deliberados na comunhão entre os dirigentes
da cultura municipal representados pela Secretaria Municipal de Educação
e Cultura e os representantes legais instituídos democraticamente do
Comitê Emergencial da Cultura Camarense, repassando os valores
conforme o que está disposto nos critérios da Banca de Analise Cultural
criada para estruturar os dados compilados na Plataforma Panorâmica de
Cadastro da Cultura Camarense, obedecendo os critérios da Lei nº
14.017/2020 e do DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.464/2020.
§ 2º No que tange os critérios do Inciso III, do Art. 5º do respectivo
Decreto, os editais serão construídos abrangendo os principais eixos
artístico-culturais, primando pelas categorias emergentes da cultura
camarense, contemplando os critérios de participações, documentações e
recursos necessários para as inscrições, seguimentos das regras normativas
de participações, prestações de contas e contrapartidas, dentre outras
orientações pertinentes.
§ 3º O plano de ação municipal desenhado inicialmente, ao longo da sua
aplicabilidade poderá sofrer alterações de acordo com as demandas
processuais da cultura. Os recursos poderão ser remanejados entre os
Incisos II e III conforme prever a Lei Aldir Blanc.
CAPITULO V
DO CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Art. 6º- O Município de João Câmara através da coordenadoria de cultura
da SMEC construiu a Plataforma Panorâmica Camarense, para o
mapeamento e criação de um banco de dados alimentado com as digitais e
identidades artísticas do município, e posteriormente lançou em formato
de documentoquestionário eletrônico o Cadastro dos Fazedores de arte,
agentes e profissionais do setor cultural camarense, que permitirá levantar
a demanda, percursos e traços artístico-culturais deste território municipal.
§ 1º O cadastro panorâmico da cultura camarense foi lançado em 03 de
agosto de 2020, sendo amplamente divulgado e deverá ter os atos de
publicidade continuados através dos veículos oficiais de comunicação do
município durante todo o período de recebimento das inscrições em vigor
conforme as determinações da SMEC, e anseios da cadeia cultural local.
§ 2º O presente cadastro foi homologado no dia 03 de agosto de 2020, em
publicação no site oficial da prefeitura municipal de João câmara, sendo
de suma importância para a compilação de dados da cadeia cultural, que
DEVERÁ colaborar para as projeções das ações no âmbito da criação dos
subsídios e manutenção dos espaços e pontos de cultura previsto no Inciso
II, e dos editais de premiações previsto no Inciso III da Lei Aldir Blanc
14.0172020 nos seguimentos orçamentários, ancorado aos dispostos no
Plano de Ação da Cultura Camarense aprovado no dia 28 de agosto de
2020 pelo Ministério do Turismo através da plataforma Mais Brasil, sem
prejuízos caso necessite eventuais atualizações e remanejos no tocante ao
percurso trilhado na empreitada acerca da Lei Aldir Blanc.
§ 3º A Secretaria Municipal Educação e Cultura de João Câmara deixa
transparente que a ferramenta construída para compilar os dados artísticoculturais em forma de cadastro não substitui a necessidade de que os
beneficiários realizem outros cadastros que por ventura sejam lançados
pelo Estado do Rio Grande do Norte e pelo Ministério do Turismo
Brasileiro, pois reconhece que os fazedores e impulsionadores da cultura

devem fazer parte oficialmente dos registros culturais do pais em todas as
jurisdições e órgãos pertinentes.
CAPÍTULO VI
DOS DOCUMENTOS DESTINADOS AOS ESPAÇOS, PONTOS
ARTÍSTICO-CULTURAIS E DEMAIS REPRESENTADOS NA LEI
ALDIR BLANC
Art. 7º- Os pontos de cultura, espaços artístico-culturais, microempresas e
pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações
culturais comunitárias, cadastradas, em um dos cadastros contidos no § 1º.
do Art. 7º, da Lei nº 14.017/2020, no prazo máximo de 30 dias, a contar
da publicação de homologação do Cadastro Municipal de Cultura ou por
meio de expedição de outro mecanismo de convocação oficial do
executivo municipal, deverá apresentar a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de João Câmara através do e-mails:
mec.culturajc@gmail.com em arquivo único, em formato JPEG e PDF os
documentos descritos na Plataforma Panorâmica da Cultura Camarense, e
assinar o termo de adesão e compromisso conforme estabelece as diretrizes
da Lei Aldir Blanc.
SEÇÃO I
INSTITUIÇÕES CULTURAIS COM CNPJ
§ 1º Para as Instituições Culturais com CNPJ serão necessários os
seguintes documentos:
I - Autodeclaração, apresentando a classe artístico-cultural a que
desenvolve ações no município de João Câmara, apresentando as
dificuldades e o interrompimento das atividades em função da pandemia,
conforme modelo Anexo I, deste Decreto,
II- Realizar a inscrição no cadastro panorâmico da cultura camarense,
assinar ciências de todas as informações contidas na plataforma, e
posteriormente, preencher a ficha de requerimento, demonstrando
interesse e solicitando a participação nos respectivos editais para ter acesso
aos benefícios, firmando também como pretendem garantir a contrapartida
para a sociedade gratuitamente acerca dos produtos artístico-culturais que
serão desenvolvidos, conforme modelo Anexo I, deste Decreto,
III - Cópia do RG e CPF de seu representante legal;
IV - Cópia do Cartão de CNPJ;
V - Anexar fotografias, vídeos, publicações em redes sociais, cartazes,
catálogos, reportagens ou material publicitário;
VI - Cópia da Certidão Negativa de Débitos Municipal (solicitar na
Secretaria Municipal de Tributação);
VII - Cópia da Certidão Negativa de Débitos Federal.
VIII - Cópia da Certidão Negativa de Débitos Estadual
Parágrafo Único - As certidões são relativas ao CNPJ da empresa ou
instituição.
SEÇÃO II
ESPAÇOS, GRUPOS, ORGANIZAÇÕES CULTURAIS SEM CNPJ
(PESSOAS FÍSICAS)
§ 2º Para Espaços, Grupos, Organizações Culturais sem CNPJ (pessoas
físicas) serão necessários os seguintes documentos:
I -Autodeclaração através da Plataforma panorâmica da cultura camarense,
devendo conter as credenciais artístico-culturais, socioculturais e
socioeconômicas que tiveram suas atividades interrompidas em virtude da
pandemia, bem como conter citação aos cadastros no qual estão inscritos,
sejam municipal, estadual, nacional e/ou todos, demonstrando interesse e
solicitando a participação nos respectivos editais para ter acesso aos
benefícios, firmando também como pretendem garantir a contrapartida
para a sociedade gratuitamente acerca dos produtos artístico-culturais que
serão desenvolvidos através dos recursos da Lei, conforme modelo Anexo
II, deste Decreto,
II - Cópia do RG e CPF do representante legal;
III – Declaração simplificada assinada por todos os integrantes do grupo,
espaço ou organização cultural, como forma de atestar a representatividade
do requerente;
IV - Anexar fotografias, vídeos, publicações em redes sociais, cartazes,
catálogos, reportagens ou material publicitário; declaração de entidades
onde desempenhou atividades artístico-culturais;
V - Cópia da Certidão Negativa de Débitos Municipal do representante
legal (solicitar na Secretaria Municipal de Tributação);
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VI - Cópia da Certidão Negativa de Débitos Federal do representante legal.
VII - Cópia da Certidão Negativa de Débitos Estadual do representante
legal.
§ 1º A ausência de alguma documentação contida no CAPUT deste artigo,
acarretará no impedimento de acesso do solicitante ao recurso a ser
destinado.
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá notificar cada
cadastrado através do olhar atento da Banca de Analise Cultural, dandolhe ciência da necessidade e prazo para apresentação dos documentos
solicitados no CAPUT deste artigo, como também, divulgar em massa nos
canais destinados aos informes referente a Lei Aldir Blanc para que os
solicitantes tenham total acesso e cumprir todos os prazos e etapas.
Art.8º- A Secretaria Municipal de Educação e Cultura Camarense em
conjunto com o Comitê de Emergencial da Cultura da Lei Aldir Blanc,
deverão elaborar uma simples minuta delimitando os critérios que
oportunizarão a destinação segura, correta e transparente, deixando os
requerentes cientes de todos os trâmites, obedecendo a documentação
constante no CAPUT do Art. 7º, deste Decreto. Dentre os critérios básicos,
a gestão cultural municipal deverá atentar-se aos eixos: históricos,
socioculturais, socioeconômicos, como também ênfase nas culturas
digitais e artístico-pedagógicas.
CAPÍTULO VII
DA APLICABILIDADE
BENEFICIÁRIO

DO

RECURSO

POR

PARTE

DO

Art. 9º- critérios básicos para aplicabilidade e manutenção dos espaços
culturais:
I - Pagamento de despesas, seja com pessoal, seja compra de
equipamentos, contraídas
antes da pandemia, com data limite retroativa à 01 de fevereiro de 2020 e
que tenham
sido utilizadas na manutenção e desenvolvimento das atividades do
beneficiário;
II - Contratar profissionais que possam atuar e prestar serviços na
organização das atividades culturais para contribuir na formação,
capacitação e melhorias nos determinados espaços e pontos de cultura;
III - Realizar a manutenção física em seus espaços físicos, desde que o
espaço não seja público;
IV - Realizar manutenção em instrumentos musicais ou em equipamentos
utilizados no desenvolvimento de suas atividades artístico-culturais;
V – Adquirir equipamentos físicos e digitais, como moveis, aplicativos
para uso de computadores, celulares e etc;
VI - Pagar internet; água, energia, transporte e outras despesas relativas à
manutenção da atividade cultural do beneficiário que possam ser
comprovadas via documentos.
Parágrafo Único - Fica proibido pagamento de despesa referente ao Inciso
II do CAPUT deste artigo a pessoas que estejam ocupando cargo de
direção em entidades culturais com CNPJ.
CAPÍTULO VII
DA CONTRA PARTIDA
Art. 10º- Obrigatoriamente os beneficiários dos recursos provenientes dos
Incisos II e III da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc 14.017 de 2020
terão o compromisso firmado com nossa Secretaria de Educação e Cultura
para assegurar a contrapartida a sociedade civil camarense, tendo como
nicho principal realização atividades colaborativas na rede pública de
ensino gratuitamente, no tocante ao compartilhamento das ações artísticoculturais para alunos e as respectivas comunidades escolares, garantindo
também que as obras, produções, formações, capacitações, e demais
instrumentos de fomento a cultura sejam veiculadas através das redes
sociais para que chegue ao alcance do público local e demais usuários dos
respectivos canais de comunicação, compreendendo e cumprindo os
calendários com datas, horários e locais firmados previamente pela SMEC
em consonância com o Comitê Emergencial de Cultura.
Art. 11º- Se por ventura existir algum impedimento no processo e percurso
das ações que inviabilizem a execução da contrapartidadevolutiva
acordada junto a SMECComitê Emergencial de Cultura Camarense, o
beneficiário com total presteza deverá assinar termo de justificativa de
forma clara e coesa, para que a coordenadoria de cultura municipal possa
analisar e junto à gestão da SMEC, em caso de aceite, observando a
viabilidade dos argumentos dos beneficiários no que tange os termos do
Inciso II, das seções I e II, do Art. 6º, deste Decreto, poderá assegurar ao

beneficiário uma nova data que contemple os anseios e acordos
preestabelecidos via o cronograma oficial de ações culturais da SMEC.
CAPITULO VIII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 12º- Os beneficiários deverão prestar contas da aplicabilidade dos
recursos da Lei Aldir Blanc no tocante ao Inciso II acerca dos seguintes
documentos:
I - Cópia do chegue ou extratos bancários;
II- Recibos ou Notas Fiscais, contendo a descriminação dos serviços
contratados ou dos bens adquiridos, respectivamente;
§ 1º As despesas devem convergir exatamente com os valores recebidos
pelo beneficiário, como também, terem sido aplicadas obrigatoriamente
aos elementos de manutenção e fomento da cultura, caso contrário, poderá
ser submetido a penalidades aos olhos da justiça;
§ 2º O beneficiário terá o prazo de 45 (QUARENTA E CINCO) dias, a
contar da data do recebimento do recurso para apresentar a prestação de
contas nos termos do CAPUT deste artigo.
§ 3º A Secretaria Municipal de Educação através da coordenadoria de
cultura camarense, avaliará junto ao Comitê Emergencial da Cultura,
analisará criteriosamente as prestações de contas, e debruçando-se sobre a
documentação exposta, apresentará termo documental em deferimento ou
indeferimento da ação.
§ 4º No caso de rejeição da prestação de contas, a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura tomará todas as medidas cabíveis, junto ao
beneficiário para a devida solução, encaminhando as demandas ao corpo
jurídico municipal, em consonância com as orientações da CNMConfederação Nacional dos Municípios e pelo MTUR- Ministério do
Turismo Nacional.
CAPÍTULO IX
DOS EDITAIS
Art. 13º- A coordenadoria de cultura apresentará ao Comitê Emergencial
de Cultura as propostas acerca dos editais públicos que serão discutidos, e
posteriormente dará publicidade previamente para que a sociedade civil
possa ter acesso aos nichos planejados pela gestão cultural do Município
de João Câmara. Tenha acesso a previa dos editais conforme tabela fixada
no Anexo IV deste decreto.
Art. 14º- Os editais públicos de premiação acerca dos trabalhos, atividades,
ações, apresentações, premiará diversos segmentos artístico-culturais,
ancorados nos dados das digitais e identidades culturais inseridas na
Plataforma Panorâmica da Cultura Camarense, possibilitou a reunião e
filtragem das informações dos nichos, cadeias e eixos da cultura local
intersetorial por comunidades e bairros do município de João Câmara.
Parágrafo Único: todas as atividades, ações, apresentações, produtos
culturais e demais elementos produzidos pelos artistas, fazedores, agentes,
produtores e profissionais em geral da cultura camarense deverão seguir
os eixos temáticos e estéticos PRIORITARIAMENTE que tratem da
cultura histórica, social, política e poética da cultura do povo e do território
camarense; EX: Composições, músicas, melodias, desenhos, telas,
pinturas, documentários, encenações, poesias, poemas, cordéis, pratos
típicos, receitas gastronômicas, contos, mitos, causos, prosas, anedotas,
repentes dentre outros que estejam ancorados na história e radiografia
cultural do município de João Câmara.
Art. 15º- Visando evitar sombreamento entre os Incisos I e II do Art. 5º
deste Decreto, a Secretaria de Educação e Cultura amplamente ancorada
pelo Comitê Emergencial de Cultura CamarenseAldir Blanc, Aldir Blanc,
consultará os órgãos parceiros, CNM- Confederação Nacional dos
Municípios e o Ministério do Turismo que estão gerindo as normativas e
aplicabilidades da Lei Aldir Blanc no país.
Art. 16º- observado os dispostos da Lei nº 14.017/2020; sob a
regulamentação em DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.464/2020 e
demais normativas no que tange as diretrizes e elementos processuais da
presente Lei, os editais serão planejados, discutidos, submetidos a consulta
pública previamente, estabelecendo regras próprias para construção dos
respectivos editais de premiações.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17º- Conforme o disposto no Art. 8º da Lei nº 14.017/2020 que norteia
o presente Decreto, infere-se que todos os espaços mantidos por pessoas
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representantes da sociedade civil, integrantes e responsáveis por espaços,
pontos culturais, microempresas e empresas do setor cultural, além das
organizações e equipes de estudo, pesquisa e fomento a cultura com ou
sem bens lucrativos.
Art. 18º- O subsídio descrito no Inciso I, do Art. 5º, deste Decreto,
correspondente os recursos destinados a manutenção dos espaços culturais
e demais previstos, somente será concedido para a gestãopresidência
representativa do espaço cultural, sendo vedado a cumulação dos recursos.
Portanto, se por ventura o beneficiário for responsável por mais de um
espaço cultural, deverá priorizar para título de deferimento, um dos seus
projetos culturais.
Art. 19º- Este Decreto estabelece que em hipótese alguma, espaços
culturais geridos pela administração pública ou vinculados a ela mantidas
totalmente eou parcialmente, poderão receber os recursos da Lei Aldir
Blanc. Fica neste caso vedado o repasse de recursos para espaços em
qualquer natureza dos nichos culturais para requerentes que tenham em
seus CPF e CNPJ vinculados a administração pública em quaisquer das
esferas institucionais do país.
Art. 20º- Fica expresso a título de segurança e transparência que os
pagamentos dos recursos provenientes da Lei Aldir Blanc serão
operacionalizados via conta bancária, através de conta especial aberta na
Plataforma Mais Brasil. Desta forma, a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura de João Câmara, em comum acordo com os setores jurídicos e
contábeis do município, apresentará em tempo hábil as informações e
solicitação das contas e suas respectivas agências aos beneficiários.
Art. 21º- A prefeitura Municipal de João Câmara através do grupo
executivo, jurídico e contábil encaminhará minutadecreto a Casa
Legislativa para que os recursos recebidos do Ministério do Turismo no
âmbito da Lei Aldir Blanc, sejam incorporados na Lei Orçamentária em
vigor.
Art. 22º- O Executivo de João Câmara através da SMEC, dará ampla
publicidade e transparência à destinação dos recursos de que trata a Lei nº
14.017, de 2020 seguindo todas as fases e etapas de vigência da Lei
emergencial.
Art. 23º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

venho a presença de V. Eª., REQUERER recurso financeiro nos termos da
Lei nº 14.017/2020; do DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.464/2020 e do
DECRETO MUNICIPAL, no que apresento como contrapartida a
realização de: (citar a contrapartida, e: realizará apresentações artísticas
e/ou culturais, oficinas, aulas espetáculos, palestras, doação de material
publicado) gratuitamente dentro das condições de 20% (vinte por cento)
do recurso por mim recebido, sendo de minha responsabilidade os meios
para execução das ações propostas como contrapartida.
(cidade)/RN,__________de_____________de 2020.
______________________________________
(colocar o nome e assinar)
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE REPRESENTANTIVIDADE
Na planilha abaixo submetemos as credenciais artísticas dos respectivos
membros do (adicionar o nome do grupo, espaço, organização) declaramos
para os devidos4 fins que o (a) Sr. (a) (citar o nome completo da pessoa) é
nosso representante legal perante a Lei Aldir Blanc.
NOME COMPLETO

CPF

RG

FUNÇÃOCARGO

ASSINATURA

(cidade)/RN,__________de_____________de 2020.
______________________________________
(colocar o nome e assinar)

____________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 182/2020 - PROCESSO
Nº 0120/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
0023/2020 – PE – SRP

Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João
Câmara-RN, em 22 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
ANEXO I
TERMO DE AUTODECLARATIVO
Eu, (adicionar seu nome completo sem abreviações) nascido (a) em
(adicionar a cidade onde é naturalizado) sob o CPF: (adicionar o número
do CPF) e RG: (adicionar a numeração do RG) domiciliado no endereço (
adicionar o endereço completo incluído rua, bairro, cidade, nº da
residência e CEP) representante legal do espaçoação artístico-cultural
(incluir o nome do espaço, grupo, entidade eou ação artístico-cultural )
DECLARO, para os devidos fins que se fazem necessário que:
1 – Nossas atividades de rotatividade cultural foram afetadas e
interrompidas pela pandemia do novo coronavírus (detalhar as atividades
que foram afetadas);
2 - Estamos devidamente inseridos na Plataforma Panorâmica da Cultura
Camarense através do cadastro cultural (especificar de se inscreveu no
cadastro virtual ou físico);
3. Declaramos que inserimos nossas credenciais artísticas nos cadastros
(citar se foi inserido no cadastro Estadual ou Federal).
Afirmo que as informações disponibilizadas neste documento são
legitimas, e tenho ciência de que informações inverídicas poderão
consolidar o uso de má fé, resultando em sansõesadvertências eou penais.
ANEXO II
REQUERIMENTO

Aos 25/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s)
empresa BETANIAMED COMERCIAL LTDA, nos termos da Lei nº
10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face
da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços N°023/2020, com endereço na , inscrito no CNPJ n°
09.560.267/0001-08, neste ato representado por LEONARDO ANTÔNIO
RODRIGUES CURY, inscrito no CPF n° 758.729.606-97, RESOLVE
registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços
oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar
no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: BETANIAMED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 09.560.267/0001- TELEFONE: (31) 3374-7799 / 33777500 / EMAIL:
BETANIAMED@HOTMAIL.COM,
08
(31) 9313-4585
BETANIAMED@BOL.COM.BR,
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GRAVATA, Nº 132, BAIRRO BETÂNIA, CEP 30.570-040, BELO
HORIZONTE/MG.
REPRESENTANTE: LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY - CPF: 758.729.606-97

ITEM DESCRIÇÃO

Eu, (adicionar seu nome completo sem abreviações) nascido(a) em
(adicionar a cidade onde é naturalizado) sob o CPF: (adicionar o número
do CPF) e RG: (adicionar a numeração do RG) domiciliado no endereço (
adicionar o endereço completo incluído rua, bairro, cidade, nº da
residência e CEP) representante legal do espaçoação artístico-cultural
(incluir o nome do espaço, grupo, entidade eou ação artístico-cultural )

93

MARCA
UNIDADE QUANT. PREÇO
VLR.
MEDIDA
UNIT.(R$) TOTAL(R$)
0040152
- BETANIAMED/ZHANGJIAGANG PACOTE 3000,00 4,99
14.970,00
MASCARA
56 FRIENDS MASKS
N95
PARA
ISOLAMENTO
PCT. C/ 50
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Valor total: R$ 14.970,00, (quatorze mil, novecentos e setenta reais).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 0023/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
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Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 0023/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN, 25 de setembro de 2020.
Prefeitura Municipal De Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
Betaniamed Comercial LTDA
CNPJ: 09.560.267/0001-08
LEONARDO ANTÔNIO RODRIGUES CURY
CPF: 758.729.606-97
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GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 712/2020-GP

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para o exercício de 2021, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN:
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte LEI:
CAPITULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º - Ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias, nos termos do
parágrafo 2º, inciso II, Art. 165 da Constituição Federal, combinada com
o art. 4º da LC 101/2000, compreendendo as metas e prioridades da
administração pública municipal, a estrutura e a organização para a
elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2021, incluindo a
estimativa das receitas, a fixação das despesas, a limitação de empenhos,
as disposições relativas à política de recursos humanos da administração
pública municipal e demais condições e exigências para as transferências
de recursos a entidades públicas e privadas.
CAPITULO II
Das Definições
Art. 2º - As definições e os conceitos constantes na presente Lei são
aqueles estabelecidos na Lei Complementar n. º 101 de 4 de maio de 2000.
Parágrafo Único - Na elaboração da proposta orçamentária serão
obedecidos os princípios da unidade, universalidade, anualidade e
exclusividade.
CAPÍTUILO III
Do Orçamento Municipal
SEÇÃO I
Do Equilíbrio
Art. 3º - Na elaboração da proposta orçamentária municipal para o
exercício de 2021, será assegurado o devido equilíbrio, não podendo o
valor das despesas fixadas superar o valor das receitas previstas.
Art. 4º - A avaliação dos resultados dos programas será realizada a cada
semestre, quando teremos como ponto inicial de análise, o equilíbrio fiscal
entre as receitas fiscais e da seguridade social, e as respectivas despesas.
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Art. 5° - A formalização da proposta orçamentária para o exercício de 2021
será composta das seguintes peças:
I. Projeto de Lei orçamentária anual, constituído de texto e demonstrativo;
e
II. Anexos, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social,
inclusive os das entidades supervisionadas, contendo os seguintes
demonstrativos:
a) Analítico da receita estimada, ao nível de categoria econômica,
subcategoria e fontes e respectiva legislação;
b) Recursos destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino e da
saúde, para evidenciar a previsão de cumprimento dos percentuais
estabelecidos pela Constituição Federal em seus artigo 212;
c) Recursos destinados a promoção da assistência social, de forma a
garantir o cumprimento dos programas específicos aprovados pelo
respectivo conselho;
d) Sumario de receita por fonte e da despesa por funções de governo;
e) Natureza da despesa, para cada um dos órgãos integrantes da estrutura
administrativa do município;
f) Despesa por fontes de recursos para cada um dos órgãos integrantes da
estrutura administrativa do município;
g) Receitas e despesas por categorias econômicas;
h) Evolução da receita e despesa orçamentária nos três exercícios
anteriores, bem como a receita prevista para este exercício e para mais dois
exercícios seguintes;
i) Despesas previstas consolidadas em nível de categoria econômica, subcategoria e elemento;
j) Programa de trabalho de cada unidade orçamentária, em nível de função,
sub-função, programa, projetos e atividades;
k) Consolidado por funções, programas e sub-programas;
l) Despesas por órgãos e funções;
m) Despesas por unidade orçamentária e por categoria econômica;
n) Despesas por órgão e unidade responsável, com os percentuais de
comprometimento em relação ao orçamento global;
o) Recursos destinados aos fundos municipais de saúde e de assistência
social;
p) Recursos destinados ao fundo de manutenção e desenvolvimento da
educação básica e valorização do magistério, e outros fundos;
q) Especificação da legislação da receita; e
r) Recursos destinados à execução de emendas parlamentares.
Parágrafo 1º - Na estimativa das receitas considerar-se-á a tendência do
presente exercício, até o mês de agosto de 2020, as perspectivas para a
arrecadação no exercício de 2021 e as disposições da presente Lei.
Parágrafo 2º - As despesas e as receitas do orçamento anual serão
apresentadas de forma sintética e agregadas, evidenciando o “déficit” ou
“superávit” corrente, conforme for o caso.
Parágrafo 3º - Fica o executivo municipal autorizado a incorporar, na
elaboração da proposta orçamentária para 2021, as eventuais modificações
ocorridas na estrutura organizacional do município, bem como das
classificações orçamentárias decorrentes de alterações na legislação
federal, ocorridas após o encaminhamento do projeto de Lei das Diretrizes
Orçamentárias para 2021 à Câmara Municipal.
Art. 6° - No texto da proposta orçamentária para o exercício de 2021,
também conterão autorizações para abertura de créditos adicionais em
trinta por cento da despesa geral, e para remanejamentos de valores, bem
como a realização de operações de créditos junto a organismos de
financiamento.
Art. 7° - O orçamento anual do município abrangerá os Poderes
Legislativo e Executivo, seus fundos e entidades da administração direta.
Art. 8° - A proposta orçamentária poderá ser emendada, respeitada as
disposições da Constituição Federal (artigo 166, parágrafo 3º, II, “a”, “b”,
“c” e parágrafo 4º), devendo ser devolvido para sanção do Poder Executivo
devidamente consolidado, na forma da Lei.
Art. 9º - O chefe do Poder Executivo Municipal poderá enviar mensagem
à Câmara Municipal para propor modificações à proposta orçamentária,
enquanto não iniciada a Votação na comissão específica.
SEÇÃO II
Da classificação das receitas e despesas
Art. 10º - Na proposta orçamentária a discriminação das despesas far-se-á
por categoria de programação, indicando-se, pelo menos, para cada um, no
seu nível, a natureza da despesa, obedecendo à seguinte classificação:
DESPESAS CORRENTES

a) Pessoal e encargos sociais
b) Juros e encargos da dívida
c) Outras despesas correntes
DESPESAS DE CAPITAL
a) Investimentos
b) Inversões financeiras
c) Transferências de capital
d) Amortização da dívida interna
Parágrafo 1º - A classificação a que se refere este artigo corresponde aos
agrupamentos de elementos de natureza da despesa.
Parágrafo 2º - As categorias de programação de que trata o “caput” deste
artigo serão identificados por projetos ou atividades, os quais serão
integrados por título que caracterize as respectivas metas ou ações
políticas, segundo a classificação funcional programática estabelecida na
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 (artigo 8º, parágrafo 2º, e no
anexo V).
Parágrafo 3º - As despesas terão como prioridades os projetos/ações
elencados no Anexo I a esta Lei.
Parágrafo 4º - As despesas de capital programadas para 2021 estão
elencadas no anexo II a esta Lei.
Parágrafo 5º - A Lei orçamentária anual para 2021 poderá contemplar
despesas de capital não contida no anexo II desta Lei, contanto que elas
sejam voltadas a serviços essenciais, como educação, à assistência social,
à saúde, à agricultura e à infra-estrutura urbana.
Art. 11º - As alterações decorrentes da abertura e reabertura de créditos
adicionais dependem da existência de recursos disponíveis.
Art. 12º - Constará na proposta orçamentária a reserva de contingência
para atender as suplementações de dotações insuficientes no decorrer da
execução orçamentária, que não poderá ser inferior a três por cento da
Receita Corrente Líquida prevista.
CAPITULO IV
Das receitas
Art. 13º - A execução da arrecadação da receita obedecerá às disposições
da Lei Complementar 101/2000 (seções I e II, do capitulo III, artigos 11 e
14) e demais disposições pertinentes, tomando-se como base as receitas
arrecadadas até o mês de agosto de 2020.
Parágrafo 1º - Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício de
2021, serão levados em consideração, para efeito de previsão, os seguintes
fatores:
I. Efeitos decorrentes de alterações na legislação;
II. Variações de índices de preços;
III. Crescimento econômico; e
IV. Evolução da receita nos últimos três anos.
Parágrafo 2º - A estimativa das receitas por parte do Poder Legislativo só
será permitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal,
nos termos da Lei Complementar 101/2000.
Art. 14º - Não será permitida no exercício de 2021 a concessão de
incentivo ou benefício fiscal de natureza tributária da qual ocorra renúncia
de receita, com exceção se o objeto da ação visar a geração de emprego e
renda.
CAPÍTULO V
Das despesas SEÇÃO I
Das despesas com pessoal
Art. 15º - Os gastos com pessoal às normas e limites estabelecidos na Lei
Complementar 101/2000, e compreendem:
a) O gerenciamento de atividades relativas à administração de recursos
humanos,
b) A valorização, a capacitação e a profissionalização do servidor,
c) A adequação da legislação pertinente às novas disposições
constitucionais ou legais,
d) O aprimoramento e a atualização das técnicas e instrumentos de gestão,
e) A realização de processo seletivo e/ou concurso público para atender as
necessidades de pessoal, e
f) O recrutamento e a administração de estagiários para desenvolverem
atividades nas diversas áreas da administração municipal.
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Art. 16º - O Poder Executivo municipal publicará após o encerramento de
cada bimestre, demonstrativo de execução orçamentária do período,
quando nele conterá os dados de receitas e despesas municipais, e no
semestre, o relatório de gestão fiscal, quando nele conterá o gasto com
pessoal e o controle das despesas com dívida, garantias e restos a pagar.
Parágrafo 1º - As despesas com pessoal, para o atendimento às disposições
da Lei Complementar 101/2000, serão apuradas somando-se o realizado
mês a mês em referência com as dos onze meses imediatamente anteriores,
adotando-se o regime de competência.
Parágrafo 2º - Caberá ao setor de contabilidade fazer a apuração dos gastos
referenciados no parágrafo 1º deste artigo.
Art. 17º - Para atendimento das disposições do artigo 22º da Lei Federal
11.494, de 20 de junho de 2007, o Poder Executivo municipal poderá
conceder abono e rateio salarial aos professores e profissionais da
educação básica, utilizando os recursos do FUNDEB 60%, caso haja sobra
de recursos dessa cota - parte.
Art. 18º - Fica autorizada a revisão de remuneração dos servidores e os
subsídios dos agentes políticos, respeitados os limites constantes na Lei
Complementar 101/2000.
Art. 19º - Fica autorizada a realização de concurso público para
preenchimento de vagas na administração municipal, que promoverá
visando o atendimento das necessidades funcionais.
SEÇÃO II
Do repasse ao Poder Legislativo

concessão dependerá da obediência as disposições da Lei Complementar
101/2000, e ainda, aos dispositivos seguintes:
I. Que as entidades sejam de atendimento direto ao público nas áreas de
assistência social, saúde ou educação e estejam registradas nos órgãos
competentes;
II. Que possuas Lei específica para autorização da subvenção;
III. Que a entidade tenha apresentado a prestação de contas de recursos
recebidos no exercício anterior, se, houver, e que deverá ser encaminhado
até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subsequente, ao setor
financeiro da prefeitura, na conformidade do Parágrafo Único, do artigo
70, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19/98;
IV. Que a entidade beneficiada, faça a devida comprovação, do seu regular
funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade competente;
V. Que a entidade beneficiária faça a apresentação dos respectivos
documentos de constituição, até 31 de dezembro de 2020;
VI. Que a entidade beneficiária faça a comprovação de que está em
situação regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195, Parágrafo
3º, da Constituição Federal e perante a Fazenda Municipal, nos termos do
Código Tributário do Município; e
VII. Não se encontrar em situação de inadimplência no que se refere a
prestação de contas de subvenções recebidas de órgãos públicos de
qualquer esfera de governo.
CAPÍTULO VII
Dos créditos adicionais

Art. 20º - Os repasses de recursos ao Poder Legislativo serão realizados
pelo Poder Executivo na data estabelecida na Lei Orgânica do Município,
combinado com as disposições contidas na Emenda Constitucional nº 25,
combinada com a Emenda Constitucional nº 58/2009.
SEÇÃO III
Das despesas irrelevantes
Art. 21º - Serão consideradas despesas irrelevantes, para fins de
atendimento ao disposto no art.16, parágrafo 3º, da Lei Complementar
101/2000, os gastos que não ultrapassem os limites à contratação de obras,
compras e serviços, devidamente estabelecidos no art. 23, Inciso I e II, da
Lei Federal nº 8.666/93
SEÇÃO IV
Das despesas com convênios
Art. 22º - O ente municipal poderá firmar convênio, sendo o órgão
concedente, quando for prevista e estabelecida à cooperação mútua entre
as partes conveniadas desde que:
I. Sejam aprovadas pelo chefe do Poder Executivo, previamente, o plano
de trabalho ou plano de ação, contando o objeto e suas especificações, o
cronograma de desembolso;
II. A meta a ser atingida não ultrapasse o exercício financeiro, e
ultrapassando, esteja previsto no plano plurianual de investimentos;
III. Seja apresentada e aprovada a prestação de contas de recursos
anteriormente recebidos do município;
IV. Possua comprovação da correta aplicação dos recursos liberados; e
V. Sendo a beneficiada, entidade sem fins lucrativos, esteja devidamente
registrada nos órgãos competentes.
SEÇÃO V
Das despesas com novos projetos
Art. 23º - O Poder Executivo garantirá para novos projetos, quando
atendidas as despesas de manutenção do patrimônio já existente, cujo
montante não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do valor fixado
para os investimentos.
CAPÍTULO VI
Dos repasses à instituições públicas e privadas
Art. 24º - Poderão der incluídas na proposta para o exercício de 2021, bem
como suas alterações, dotações a título de transferências de recursos
orçamentários à instituições provadas sem fins lucrativos, não pertencentes
ou não vinculadas ao município, a título de subvenções sociais e sua

Art. 25º - Os créditos especiais e suplementares serão autorizados por lei e
abertos por decreto do Executivo Municipal.
Parágrafo Único – Consideram-se recursos para efeito de abertura de
créditos especiais e suplementares, autorizados na forma de “caput” deste
artigo, desde que não comprometidos como sendo:
I. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior;
II. Os provenientes do excesso de arrecadação;
III. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias
ou de créditos adicionais autorizados em Lei;
IV. Os provenientes do repasse decorrente da assinatura de convênios com
órgão das esferas do governo federal e estadual; e
V. O produto de operações de crédito autorizadas por Lei específica, na
forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realiza-las.
Art. 26º - As solicitações ao Poder Legislativo de autorizações para
abertura de créditos especiais conterão, no que couberem, as informações
e os demonstrativos exigidos para a mensagem que encaminhar o projeto
de lei orçamentária.
Art. 27º - As propostas de modificações ao projeto de lei do orçamento,
bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas com a
forma, os níveis de detalhamento, os demonstrativos e as informações
estabelecidas para o orçamento.
Art. 28º - Os Créditos adicionais especiais autorizados nos últimos quatro
meses do exercício de 2020 poderão ser reabertos ao limite de seus saldos
e incorporados ao orçamento do exercício seguinte, consoante Parágrafo
2º, do artigo 67, da Constituição Federal.
Parágrafo Único – Na hipótese de haver sido autorizado crédito na forma
do “caput” deste artigo, até 31 de janeiro de 2021, serão indicados e
totalizados com os valores orçamentários para cada órgão e suas unidades,
em nível de menor categoria de programação possível, os saldos de
créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos quatro meses
do exercício de 2020, consoante do parágrafo 2º, do artigo 167, da
Constituição Federal.
Art. 29º - O Poder Executivo, através do órgão competente da
administração, deverá atender no prazo de quinze dias, contados da data
do recebimento, as solicitações de informações relativas às categorias de
programação explicitadas no projeto de lei que solicitar créditos
adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que justifiquem
os valores orçados e evidenciem a ação do governo e suas metas a serem
atingidas.
CAPÍTULO VIII
Da execução orçamentária e da fiscalização
SEÇÃO I
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Do cumprimento das metas fiscais
Art. 30º - O Poder executivo municipal demonstrará e avaliará o
cumprimento das metas fiscais a cada semestre.
Parágrafo Único - São partes integrantes desta Lei, os anexos e
demonstrativos expondo as metas fiscais e riscos fiscais do município.
SEÇÃO II
Da limitação do empenho
Art. 31º - Se verificado ao final do bimestre, que a efetivação da receita
poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal, o Poder Executivo, por ato próprio e nos montantes necessários,
promoverá nos trinta dias subsequentes, limitações de empenho e
movimentação financeira.
Parágrafo Único - A limitação do empenho iniciará com as despesas de
investimentos, e não sendo suficientes para o atendimento do disposto no
“caput”, será estendida às despesas de manutenção dos projetos/atividades
desenvolvidos no âmbito municipal.
Art. 32º - Não serão objetos de limitações as despesas que constituam
obrigações constitucionais, as destinadas ao pagamento do serviço da
dívida e as destinadas ao pagamento das despesas de caráter continuado.
CAPITULO IX
Das vedações
Art. 33º - Será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio
público, a gestão de despesa em desacorda com a Lei Complementar
101/2000.
Art. 34º - É vedada a inclusão na proposta orçamentária, bom como em
suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo
município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos fiscais e
de seguridade social, o servidor da administração direta ou indireta por
créditos de consultoria ou assistência técnica custeados com recursos
decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres,
firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo
órgão ou entidade a que pertencer o servidor ou por aquele que estiver
eventualmente lotado.
Parágrafo Único – Além da vedação definida no “caput”, não poderão ser
destinados recursos para atender despesas com:
I. Atividades e propagandas político-partidárias;
II. Objetivos ou campanhas estranhas às atribuições legais do Poder
Executivo;
III. Obras de grande porte, sem estar comprovada a clara necessidade
social, capaz de comprometer o equilíbrio das finanças municipais; e
IV. Auxílios à entidade privada com fins lucrativos.
CAPÍTULO X
Das dívidas
SEÇÃO ÚNICA
Da dívida fundada interna
SUB-SEÇÃO I
Dos precatórios
Art. 35º - Será consignada na proposta orçamentária para o exercício de
2021, dotação específica para o pagamento de despesas decorrentes de
sentenças judiciais e de precatórios, na forma da legislação pertinente,
observadas as disposições de parágrafo único deste artigo.
Parágrafo Único - Os precatórios encaminhados pelo Poder judiciário para
a Prefeitura municipal, até 1º de julho de 2020, serão incluídos na proposta
orçamentária para o exercício de 2021, conforme determina a CF em sua
art. 100, parágrafo 1º.
SUBSEÇÃO II
Da Amortização e do serviço da dívida fundada interna
Art. 36º - O Poder Executivo deverá manter registro individualizado da
dívida fundada interna.
CAPÍTULO XI
Do plano plurianual

Art. 37º - Poderão deixar de constar da proposta orçamentária do exercício
de 2021, programas, projetos e metas constantes do plano plurianual, em
razão da compatibilização da previsão de receitas com a fixação de
despesas, em função da limitação de recursos.
Art. 38º - Os projetos imprecisos constantes do plano plurianual existente
poderão ser desdobrados em projetos específicos na proposta orçamentária
para o exercício de 2021.
Art. 39º - A inclusão de novos projetos no plano plurianual de
investimentos dependerá de lei específica.
Parágrafo Único - Não poderão ser incluídos novos projetos no plano
plurianual de investimentos, com recursos decorrentes da anulação de
projetos em andamento.
Art. 40º – Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das
metas e prioridades para 2021, constantes no Plano plurianual de
investimentos, fica o Executivo municipal autorizado a promover as
adaptações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação
da ação programada.
CAPÍTULO XII
Das disposições gerais e transitórias
Art. 41º - A proposta orçamentária parcial do Poder Legislativo, para o
exercício de 2021, será entregue ao Poder Executivo até 30 de novembro
de 2020, para efeito de compatibilização com as despesas do município
que integrarão a proposta orçamentária anual.
Art. 42º - Os projetos de lei relativos às alterações na legislação tributária,
para vigorar no exercício de 2021, deverão ser apreciadas pelo Poder
Legislativo até dezembro de 2020, tendo sua publicação ainda nesse
exercício.
Art. 43º - A prestação de contas anual do município incluirá os
demonstrativos e balanços previstos na legislação federal e ainda nas
resoluções específicas do tribunal de Contas do RN.
Art. 44º - Se o Projeto de Lei orçamentária anual não for encaminhado a
sanção do Executivo Municipal até 31 de dezembro de 2020, a
programação ali constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite
de 1/12 avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à
Câmara Municipal, até a sua sanção e publicação.
Parágrafo Único – Estão além do limite previsto no “caput” deste artigo as
dotações para atendimento de despesas com:
a) Pessoal e encargos sociais;
b) Pagamento do serviço da dívida;
c) Projetos e execuções no ano de 2020 e que perdurem até 2021, ou mais;
e
d) Pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais.
Art. 45º - O orçamento do Município contemplará o equivalente a 1,2%
(um virgula dois por cento) da receita líquida corrente realizada no
exercício de 2019 para fazer face às emendas Parlamentares.
§ 1º - as emendas parlamentares serão destinadas, exclusivamente, para as
áreas da educação, cultura e saúde e serão executadas pelo Executivo,
obrigatoriamente, no exercício de 2021, salvo impossibilidade de ordem
técnica, devidamente comprovada.
§ 2º - O Valor correspondente ao percentual do caput deste artigo, para fins
de emendas parlamentares, será dividido igualmente entre os 11 (onze)
vereadores em exercício no momento da apresentação das emendas.
§ 3º - Por ocasião da apresentação das emendas parlamentares ao projeto
de Lei Orçamentária Anual (LOA), o autor informará o valor, a sua
destinação e a fonte de recursos a ser utilizada para sua cobertura.
Art. 46º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João
Câmara-RN, 23 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
ANEXO I – ELENCO DE AÇÕES A SEREM PRIORIZADAS
I – ORÇAMENTO FISCAL
1.1 Administração
1.1.1 Racionalizar os gastos do município;
1.1.2 Promover política de valorização do servidor público municipal;
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1.1.3 Desenvolver programas de capacitação, treinamento e reciclagem do
servidor, bem como a realização de concurso para preenchimento de vagas
na administração pública municipal;
1.1.4 Otimizar os serviços de informatização;
1.1.5 Modernizar a administração municipal;
1.1.6 Estimular as receitas municipais;
1.1.7 Fortalecer os conselhos como forma de descentralizar a gestão
pública e consolidar o quadro democrático;
1.1.8 Ampliar a relação de proximidade entre a gestão e a população
através da Prefeitura nas Comunidades; e
1.1.9 Ampliar as oportunidades para o 1º emprego, contratando
bolsistas/estagiários através de parceria com o CIEE.
1.2 Saneamento e meio ambiente
1.2.1 implantar redes de drenagem em áreas críticas;
1.2.2 implantar programas de coleta e tratamento de esgotamento sanitário;
1.2.3 recuperar rios e açudes;
1.2.4 implantar programas de coleta e tratamento de resíduos sólidos;
1.2.5 implantar programas de gerenciamento integrado dos recursos
hídricos;
1.2.6 construir aterro sanitário/controlado;
1.2.7 implantar projetos ambientais nas áreas do município; e
1.2.8 desenvolver programas de educação ambiental.
1.3 Educação
1.3.1 manter o programa de merenda escolar;
1.3.2 ampliar o atendimento na pré-escola, no ensino fundamental, no
ensino especial e na educação de jovens e adultos;
1.3.3 desenvolver programas educativos sobre combate às drogas, meio
ambiente, associativismo, sexualidade, saúde e higiene;
1.3.4 desenvolver o programa de transporte escolar, seja com apoio do
Governo Estadual e/ou Federal;
1.3.5 desenvolver o programa de educação de jovens e adultos;
1.3.6 desenvolver o programa de alimentação escolar, visando uma maior
frequência escolar às aulas;
1.3.7 estimular a pratica esportiva nas escolas;
1.3.8 promover programas de capacitação, gestão administrativa,
treinamento e reciclagem profissional da educação;
1.3.9 desenvolver experiências no envolvimento da comunidade na gestão
escolar;
1.3.10 promover programas de redução da repetência e da evasão escolar;
1.3.11 realizar pesquisa para acompanhamento e avaliação do ensino
fundamental;
1.3.12 recuperar e manter a estrutura física e os equipamentos das unidades
escolares; e
1.3.13 Criação de Programas de bolsas para cursos universitários e cursos
técnicos profissionalizantes.
1.4 Cultura
1.4.1 implantar projetos culturais, sobretudo a valorização do folclore e
artesanato;
1.4.2 preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município,
resgatando a história, nos mais diversos ângulos, do município;
1.4.3 implantar e manter a sistemática de tombamento municipal;
1.4.4 ampliar e manter a banda de música municipal;
1.4.5 incentivar a criação e manutenção do coral municipal;
1.4.6 destinar subvenção ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio
Grande do Norte;
1.4.7 garantir recursos para a melhoria dos acessos às pinturas rupestres do
amarelão dos Mendonça, bem como sua divulgação visando atrair turistas
para a localidade;
1.4.8 Garantir a realização do Café Cultura; e
1.4.9 Construir o complexo turístico do torreão/São Sebastião.
1.5 Serviços Públicos
1.5.1 fiscalizar o sistema de iluminação pública, permitindo a sua rápida
manutenção, bem como a sua ampliação;
1.5.2 manter os mecanismos necessários para a contribuição da iluminação
pública;
1.5.3 revitalizar e manter o mercado público, feira e matadouro;
1.5.4 arborizar e reurbanizar as ruas do município;
1.5.5 ampliar e manter o cemitério público e as praças públicas;
1.5.6 construir um centro de velório;
1.5.7 garantir recursos para aprimoramento da guarda municipal; e

1.5.8 construir o parque da cidade.
1.6 Habitação
1.6.1 incentivar políticas de habitação;
1.6.2 implantar o programa de melhoria e recuperação de moradia da
população de baixa renda; e
1.6.3 implantar lotes urbanizados em áreas periféricas.
1.7 Esporte e Lazer
1.7.1 Apoiar a prática esportiva comunitária;
1.7.2 Promover o aproveitamento democrático dos espaços esportivos e
culturais;
1.7.3 Manter e recuperar o estádio municipal, campos de futebol, quadras
de esportes e ginásios;
1.7.4 Desenvolver a criação de escolinhas esportivas nas comunidades
periféricas; e
1.7.5 Promover a criação das seleções esportivas municipais.
1.8 Transporte
1.8.1 Instalar abrigos rodoviários;
1.8.2 Promover a conservação das ruas e estradas vicinais;
1.8.3 Melhorar as condições do trânsito;
1.8.4 Construir calçadas.
1.9 Limpeza Urbana
1.9.1 promover a limpeza urbana em ruas e logradouros;
1.9.2 implantar programas de incentivo profissional para a produção de
reciclagem de lixo; e
1.9.3 Implantar e manter aterro sanitário/controlado.
1.10 Finanças
1.10.1 Modernizar e informatizar os sistemas de arrecadação e tributação
do município;
1.10.2 Apoiar programas específicos de capacitação e reciclagem dos
servidores; e
1.10.3 Promover campanhas educativas visando conscientizar o
contribuinte e diminuir os níveis de inadimplência.
1.11 Infra-Estrutura Urbana
1.11.1 Promover a implementação da infra-estrutura ao acesso principal
do município
1.12 Agricultura e pecuária
1.12.1 adquirir equipamento agrícolas para suporte técnico ao pequeno
agricultor;
1.12.2 prover o pequeno agricultor com sementes para o plantio de
subsistência;
1.12.3 ofertar veículos agrícolas para o preparo e cultivo de terras de
pequenos agricultores;
1.12.4 pleitear junto a EMATER, para a merenda escolar, convênio
visando o fortalecimento da agricultura familiar;
1.12.5 recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores;
1.12.6 ampliação da infra-estrutura para comercialização, beneficiamento
e desenvolvimento da pecuária familiar;
1.12.7 capacitação dos pequenos agricultores.
1.12.8 Incentivo e recuperação das culturas do Caju, Sisal e Algodão.
1.13 Desenvolvimento Social
1.13.1 Apoio ao menor aprendiz com a criação de oportunidades ao
primeiro emprego;
1.13.2 Apoio ao menor aprendiz com a criação e apoio a cursos de nível
técnico; e
1.13.3 Apoio ao empreendedor com a criação e apoio a cursos de nível
técnico, bem como encontrando espaços para absorver a produção local.
II– ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2.1 Saúde
2.1.1 promover a continuidade do processo de gestão pela qualidade e da
municipalização da saúde;
2.1.2 dar continuidade ao programa e atendimento ao desnutrido e a
gestante em risco nutricional, entre outros programas de saúde pública;
2.1.3 promover ações básicas de saúde;
2.1.4 promover campanhas de combate e controle as epidemias e
endemias;
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2.1.5 aprimorar o sistema de informações sobre a mortalidade infantil;
2.1.6 aprimorar as ações de vigilância sanitária;
2.1.7 manter e recuperar veículos e equipamentos;
2.1.8 garantir as condições materiais a execução de saúde de apoio a
criança, ao adolescente, ao deficiente físico, a mulher e ao idoso;
2.1.9 ampliar a assistência medica, através do programa saúde da família;
2.1.10 ampliar a assistência odontológica, através dos programas saúde
bucal e CEO;
2.1.11 incentivar o programa de agentes de saúde;
2.1.12 incentivar e ampliar os programas de saúde a mulher;
2.1.13 melhorar o gerenciamento para o atendimento de urgência;
2.1.14 ampliar as ações do SAMU em nosso município;
2.1.15 Criação da Central de Ambulâncias: e
2.1.16 Construção do hospital Municipal.
2.2 Trabalho
2.2.1 apoiar e incentivar atividades de geração de emprego e renda;
2.2.2 implantar oficinas profissionalizantes;
2.2.3 apoiar o associativismo e o cooperativismo; e
2.2.4 incentivar a produção de alimento para atender a demanda da zona
urbana do município.
2.3 Assistência Social
2.3.1 Melhorar a qualidade do serviço de creches;
2.3.2 Promover programas de ampliação dos canais institucionais de
participação;
2.3.3 Promover programas especiais de apoio a criança e ao adolescente,
ao deficiente físico, a mulher e ao idoso;
2.3.4 Combater a prostituição infanto-juvenil;
2.3.5 ampliar o programa casa da família;
2.3.6 apoiar as ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente; e
2.3.7 promover educação profissional para a população;
Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João
Câmara-RN, 23 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
ANEXO II – ELENCO DAS DESPESAS DE CAPIATAL PARA O
EXERCÍCIO
I – ORÇAMENTO FISCAL
1.1 Administração
1.1.1 ampliar o sistema de informatização do município;
1.1.2 ampliar e equipar os serviços das unidades administrativas;
1.1.3 construir centro administrativo; e
1.1.4 ampliar a sede da prefeitura.
1.2 Saneamento e meio ambiente
1.2.1 implantar rede de drenagem em áreas críticas;
1.2.2 Edificar e estruturar áreas para tratamento de resíduos sólidos e
líquidos;
1.2.3 construir unidades sanitárias e iniciar o sistema de esgotamento
sanitário;
1.2.4 Construir aterro sanitário/controlado;
1.2.5 Implantar projetos ambientais nas áreas do município;
1.2.6 Recuperar rios e açudes;
1.2.7 Edificar e estruturar sistemas integrados de oferta de recursos
hídricos; e
1.2.8 Ampliar sistemas de abastecimentos de água potável.
1.3 Educação
1.3.1 Recuperar, ampliar e equipar a rede municipal do sistema de ensino,
com a construção e ampliação de unidades de ensino;
1.3.2 Desenvolver a ação de transporte escolar, com a aquisição de novas
unidades de transportes;
1.3.3 Edificar e estruturar áreas de práticas esportivas; e
1.3.4 Incentivar o ensino universitário.
1.4 Cultura
1.4.1 Restaurar e recuperar espaços culturais;
1.4.2 Restaurar o patrimônio histórico, artístico e cultural do município;

1.4.3 Criar a banda de música municipal;
1.4.4 Criar o coral municipal;
1.4.5 Construção da casa da cultura; e
1.4.6 Construção de clube social.
1.5 Serviços Públicos
1.5.1 Ampliar e manter a oferta de iluminação pública;
1.5.2 Recuperar, ampliar e construir novos espaços públicos;
1.5.3 Adquirir equipamentos agrícolas que propicie a assistência ao
pequeno agricultor;
1.5.4 Recuperar pontes, pontilhões e passagens molhadas.
1.6 Habitação
1.6.1 Edificar e reconstruir duzentas novas unidades de habitação popular;
e
1.6.2 Adquirir novas áreas urbanas de terrenos para programas de
habitação popular.
1.7 Esporte e Lazer
1.7.1 Construir novos espaços para a prática esportiva comunitária, tais
como novas quadras e campo de futebol, inclusive instalando a cobertura
e ampliação da quadra de esportes de escolas municipais;
1.7.2 Manter e construir novos espaços de recreação.
1.8 Transporte
1.8.1 Instalar abrigos rodoviários;
1.8.2 Promover a conservação das ruas e estradas vicinais; principalmente,
quanto ao alargamento dos trechos já invadidos pela vegetação,
dificultando o acesso de veículos de grande porte; e
1.8.3 Construir e manter a garagem pública.
1.9 Limpeza Urbana
1.9.1 Construir e ampliar o espaço sanitário; e
1.9.2 Implementar ações de investimentos que permita uma melhor infraestrutura no serviço de limpeza pública, como por exemplo a aquisição de
caminhão compactador de lixo.
1.10 Infraestrutura Urbana
1.10.1 Promover a implementação e urbanização da infra-estrutura ao
acesso principal do Município, com a construção de calçadas e espaços de
esporte e lazer;
1.10.2 Construção de pavimentação de avenidas e novas ruas municipais;
1.10.3 Ampliar cemitério público;
1.10.4 Recuperar e ampliar pavimentações de ruas;
1.10.5 Recuperar e construir novas praças; e
1.10.6 Adquirir novos imóveis visando a ampliação da infra-estrutura
urbana.
1.11 Agricultura e Pecuária
1.11.1 Adquirir equipamentos agrícolas para suporte técnico ao pequeno
agricultor;
1.11.2 Recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores;
e
1.11.3 Instalar o abatedouro municipal com novos equipamentos.
II- ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2.1 Saúde
2.1.1 Adquirir e manter veículos e equipamentos do sistema de saúde
pública;
2.1.2 Ampliar o sistema de saúde pública local;
2.1.3 Construir postos de saúde/PSF; e
2.1.4 Recuperar postos de saúde.
2.2 Assistência Social
2.2.1 Melhorar a qualidade do serviço de creches, inclusive construindo,
restaurando e instalando as unidades existentes;
2.2.2 Melhorar a qualidade do serviço de assistência geral, inclusive
construindo, restaurando e instalando as unidades existentes;
2.2.3 Construir a sede da casa da família; e
2.2.4 melhorar a qualidade do serviço de apoio a idoso, inclusive
construindo, restaurando e instalando as unidades existentes.

DIÁRIO OFICIAL – Ed. nº 1018 – de 14.10.2020

12
Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João
Câmara-RN, 23 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

_____________________________________________________
4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 183/2020 - PROCESSO
Nº 120/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020
– PE – SRP

Aos 25/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s)
empresa CIRÚRGICAS
CERON
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA ME, nos termos da Lei
nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em
face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços N°023/2020, com endereço na RUA ALBERTO
LAUREANO HEINRICH, 50 - PASSA VINTE - PALHOÇA - SC - CEP
88132-230 , inscrito no CNPJ n° 18.258.209/0001-15, neste ato
representado por JOSIE MARINA DOS SANTOS, inscrito no CPF n°
036.997.159-06, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado),
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi
classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS
LTDA ME
CNPJ: 18.258.209/0001- TELEFONE: (48) 3342- EMAIL:
VENDAS01@CIRURGICACERON.COM.BR
15
0121
VENDAS@CIRURGICACERON.COM.BR
ENDEREÇO: RUA ALBERTO LAUREANO HEINRICH, 50 - PASSA VINTE - PALHOÇA - SC - CEP
88132-230
REPRESENTANTE: JOSIE MARINA DOS SANTOS - CPF: 036.997.159-06

ITEM

DESCRIÇÃO

125

0043251
TERMÔMETRO
DIGITAL
INFRAVERMELHO

MARCA

UNIDADE QUANT. PREÇO
VLR.
MEDIDA
UNIT.(R$) TOTAL(R$)
- BENWEE/JIANGXI UNIDADE 20,00
149,99
2.999,80
QIANYI

Valor total: R$ 2.999,80, (dois mil, novecentos e noventa e nove reais
e oitenta centavos).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 0023/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
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III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 0023/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN, 25 de setembro de 2020.
Prefeitura Municipal De Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
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CPF:028.976.474-26
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares E Veterinários LTDA ME
CNPJ: 18.258.209/0001-15
JOSIE MARINA DOS SANTOS
CPF: 036.997.159-06

_____________________________________________________
5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 184/2020 - PROCESSO
Nº 120/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020
– PE – SRP

Aos 25/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa F.
WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, nos termos da Lei nº
10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face
da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços N°0023/2020, com endereço na RUA EDMAR
FRANCISCO PEREIRA, 508 , AEROPORTO, MOSSORÓ/RN, CEP:
59607-240, inscrito no CNPJ n° 07.055.280/0001-84, neste ato
representado por FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO,
inscrito no CPF n° 913.109.894-00, RESOLVE registrar os preços para
(objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa
cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
CNPJ: 07.055.280/0001- TELEFONE: 84 3321 EMAIL: FWILTONMONTEIRO@GMAIL.COM,
84
5054
RENATOFARMADISTRIBUIDORA@BOL.COM.BR,
ENDEREÇO: RUA EDMAR FRANCISCO PEREIRA, 508 , AEROPORTO, MOSSORÓ/RN, CEP:
59607-240
REPRESENTANTE: FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - CPF: 913.109.894-00

ITEM DESCRIÇÃO
67
68
69

MARCA UNIDADE QUANT. PREÇO
VLR.
MEDIDA
UNIT.(R$) TOTAL(R$)
0040123 - FIO DE SUTURA SHALON CAIXA
100,00 26,90
2.690,00
MONONYLON 3-0 C/AGULHA C/24
0040124 - FIO DE SUTURA SHALON CAIXA
100,00 26,90
2.690,00
MONONYLON 4-0 C/AGULHA C/24
0040125 - FIO DE SUTURA SHALON CAIXA
100,00 24,61
2.461,00
MONONYLON 5-0 C/AGULHA C/24

Valor total: R$ 7.841,00 (sete mil e oitocentos e quarenta e um reais).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 023/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
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por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 023/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN, 25 de setembro de 2020.
Prefeitura Municipal De Joao Camara
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CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26

ITEM DESCRIÇÃO

MARCA

1

THEOTO PACOTE

40

F. Wilton Cavalcante Monteiro
CNPJ: 07.055.280/0001-84
FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
CPF: 913.109.894-00

43

_____________________________________________________

62

61

31,00

620,00

MEDIX

UNIDADE 1000,00 0,84

840,00

QEEL

FRASCO

696,00

100,00

6,96

FRASCO

3.272,00

0040166 - SONDA NASOGASTRICA MARK
Nº 8
MED
0040168 - SONDA URETRAL Nº 12 MARK
MED

UNIDADE 10000,00 0,48

4.800,00

UNIDADE 6000,00 0,52

3.120,00

108

0040169 - SONDA URETRAL Nº 10

MARK
MED

UNIDADE 5000,00 0,50

2.500,00

109

0040170 - SONDA URETRAL Nº 8

MARK
MED
0040171 - SONDA NASOGASTRICA MARK
Nº10
MED

UNIDADE 8000,00 0,46

3.680,00

UNIDADE 1400,00 0,49

686,00

111

0040172 - SONDA NASOGASTRICA MARK
Nº14
MED

UNIDADE 1000,00 0,58

580,00

112

0040173 - SONDA NASOGASTRICA MARK
Nº16
MED

UNIDADE 1000,00 0,58

580,00

113

0040175 - SONDA URETRAL Nº 14

MARK
MED
0040176 - SONDA URETRAL TIPO MEDIX
FOLEY Nº14
0040177 - SONDA URETRAL TIPO MEDIX
FOLEY Nº16
0040178 - SONDA URETRAL TIPO MEDIX
FOLEY Nº18
0040179 - SONDA URETRAL TIPO MEDIX
FOLEY Nº20
0040180 - SONDA URETRAL TIPO MEDIX
FOLEY Nº22
0040181 - SONDA ASPIRAÇÃO MARK
TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 6 MED

UNIDADE 4200,00 0,52

2.184,00

UNIDADE 700,00

2,76

1.932,00

UNIDADE 1000,00 2,65

2.650,00

UNIDADE 1000,00 2,65

2.650,00

UNIDADE 700,00

2,65

1.855,00

UNIDADE 500,00

2,76

1.380,00

UNIDADE 3000,00 0,45

1.350,00

120

0040182 - SONDA ASPIRAÇÃO MARK
TRAQUEAL COM VÁLVULA Nº 8 MED

UNIDADE 5000,00 0,47

2.350,00

128

0040188 - TUBO EM LATEX Nº 200 GOIÁS
PCT C/10(GARROTE)
LATEX

UNIDADE 30,00

770,10

106

Valor total: R$ 48.192,10, (quarenta e oito mil, cento e noventa e dois
reais e dez centavos).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,

897,00

8.800,00

99

CNPJ: 12.305.387/0001- TELEFONE: 84
EMAIL: LICITACAO@PRONTOMEDICA.COM.BR
73
30928000
ENDEREÇO: AVENIDA INTERVENTOR MARIO CARAMA, 3918 , CIDADE DA ESPERAÇA,
NATA/RN, CEP: 59070-600
REPRESENTANTE: FERNANDA FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 671.855.174-00

ACONOX UNIDADE 20,00

2,99

UNIDADE 8000,00 1,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 186/2020 - PROCESSO
Nº 120/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020
– PE – SRP

FORNECEDOR: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

300,00

0040119 - FRALDA DESCARTÁVEL CCM
GERIATRICA TAM. "G" .FRALDA
DESCARTÁVEL PARA ADULTO
(PARA USO GERIÁTRICO, PÓSPARTO
E
INCONTINÊNCIA
URINÁRIA) - CINTURA ATÉ 150
CM TAM G PESO ACIMA DE 70 KG,
PRÁTICA,
ANATÔMICA,
E
CONFORTÁVEL COM POLPA DE
CELULOSE,
GEL
POLÍMERO
SUPER AB
0040157 - PVPI 1% SOLUÇÃO VIC
TÓPICA 1000ML
FARMA

6

Aos 25/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa RDF
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, nos
termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Eletrônico para Registro de Preços N°023/2020, com endereço na
AVENIDA INTERVENTOR MARIO CARAMA, 3918 , CIDADE DA
ESPERAÇA, NATA/RN, CEP: 59070-600, inscrito no CNPJ n°
12.305.387/0001-73, neste ato representado por FERNANDA
FERNANDES DE CARVALHO, inscrito no CPF n° 671.855.174-00,
RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em
primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.

0040062 - ABAIXADOR DE LINGUA
PCT. C/100
0040099 - CUBA RIM EM INOX
MEDINDO 26 X 12 CM COM
CAPACIDADE PARA 700 ML
0040102 - EQUIPO PARA SORO
MACROGOTAS LÁTEX ROLDANA
ESTÉRIL
0040190 - FORMOL 10%

UNIDADE QUANT. PREÇO
VLR.
MEDIDA
UNIT.(R$) TOTAL(R$)

107

110

114
115
116
117
118
119

200,00

16,36

25,67

para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
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do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 023/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
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segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 023/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN, 25 de setembro de 2020.

8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor FF DISTRIBUIDORA, CNPJ: 13.165.472/0001-46
referente a nota de liquidação n.º847/2020, datada de 08/09/2020,
do empenho nº. 831001/2020, no valor de R$ 7.458,00 ( sete mil
quatrocentos cinquenta oito reais), referente nota fiscal nº.
0003471. O referido pagamento refere-se a aquisição de tones e
cartuchos similares de impressoras visando a manutenção das
atividades das secretarias do poder executivo do município.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de a aquisição de tones e cartuchos similares de
impressoras visando a manutenção das atividades das secretarias
do poder executivo do município.
, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 28 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
_____________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 283/2020 - ADM - REPUBLICADO POR
INCORREÇÃO

Prefeitura Municipal de Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
RDF Distribuidora de Produtos Para Saude LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
FERNANDA FERNANDES DE CARVALHO
CPF: 671.855.174-00

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei Orgânica deste
Município.

_____________________________________________________

RESOLVE:
Artigo 1º - Retificar a data da portaria nº 264/2020 que trata da nomeação
do 2º suplente, o senhor Jadson Nascimento da Silva, portador do CPF
057.252.994-57/MF, para assumir o cargo de conselheiro tutelar, em
substituição ao conselheiro (titular) Senhor Luilson Santos da Cunha, que
entrou de licença para disputa de cargo eletivo.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a 01 de setembro do corrente ano.

7

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 282/2020 - ADM - REPUBLICADO POR
INCORREÇÃO

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei Orgânica deste
Município.
RESOLVE:
Artigo 1º - Retificar a data da portaria nº 263/2020 que trata da exoneração,
a pedido, do senhor Jadson Nascimento da Silva, portador do CPF
057.252.994-57/MF, do cargo comissionado de Coordenador de Meio
Ambiente, nomeado através da portaria 0045/2017-GP.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a 01 de setembro do corrente ano.
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 24 de Setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 24 de Setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

_____________________________________________________
10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 185/2020 - PROCESSO
Nº 120/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020
– PE – SRP

Aos 25/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede na Praça
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Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, nos termos da
Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis,
em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico
para Registro de Preços N°023/2020, com endereço na RUA TUIUTI, 772
, PETROPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59014-160, inscrito no CNPJ n°
18.588.224/0001-21, neste ato representado por MARIA CONCEIÇÃO
MOURA NASCIMENTO, inscrito no CPF n° 023.241.414-93,
RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em
primeiro lugar no certame supracitado.

ITEM DESCRIÇÃO

MARCA

UNIDADE
MEDIDA

QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

VLR.
TOTAL(R$)

4

0043243 - ÁGUA PARA INJECAO 500ML. SIST. FECHADO

FRESENIUS

FRASCO

2000,00

2,51

5.020,00

5

0043244 - ÁGUA DEIONIZADA FRANSCO COM 1000ML

SANAFARMA

FRASCO

100,00

1,41

141,00

6

0043245 - AGULHA DESCART. 25X6CM C/100 UNID.

DESCARPACK CAIXA

200,00

7,00

1.400,00

7

0040065 - AGULHA DESCART. 25X7CM C/100 UNID.

DESCARPACK CAIXA

140,00

7,00

980,00

8

0040066 - AGULHA DESCART. 25X8CM C/100 UNID.

DESCARPACK CAIXA

120,00

7,00

840,00

9

0040067 - AGULHA DESCART. 40X12CM C/100 UNID.

DESCARPACK CAIXA

60,00

7,00

420,00

10

0040068 - AGULHA DESCART. 20X 5,5 CM C/100 UNID.

DESCARPACK CAIXA

200,00

7,00

1.400,00

11

0040069 - AGULHA DESCART. 25X6.0 CM C/100 UNID.

DESCARPACK CAIXA

140,00

7,00

980,00

12

0040070 - AGULHA DESCART. 13X4,5 CM C/100 UNID

DESCARPACK CAIXA

200,00

7,00

1.400,00

13

0040071 - ALCOOL 70% 1000ML

ITAJÁ

LITRO

5000,00

4,07

20.350,00

14

0040072 - ÁLCOOL ABSOLUTO 99,8% 1000ML*

ITAJÁ

FRASCO

1000,00

4,90

4.900,00

15

0040073 - ÁLCOOL GEL 1000ML

ITAJÁ

LITRO

3000,00

6,07

18.210,00

16

0040074 - ALGODÃO EM ROLO PCT. C/250G

NEVOA

ROLO

2000,00

4,50

9.000,00

17

0040075 - ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO

NEVOA

ROLO

2000,00

8,50

17.000,00

19

0040077 - ALMOTOLIAS EM PLÁSTICO 500ML

J PROLAB

UNIDADE

1000,00

2,80

2.800,00

20

0040078 - APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ON
(GLICOSÍMETRO). OBS: DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DAS FITAS PLUS
PARA
GLICOSIMETRO,
CASO
SEJA
DIFERENTE
HAVERÁ
INCOPATIBILIDADE.E DA MESMA MARCA DOS USADOS NO MUNIPICIO,
POIS A SUBSTITUIÇÃO TORNA-SE MUITO ONEROSO PARA

500,00

17,80

8.900,00

21

0040079 - ATADURA DE CREPOM 10CM PCT. C/12 UNIDADES

BIOTEXTIL

PACOTE

3000,00

2,75

8.250,00

22

0040080 - ATADURA DE CREPOM 15CM PCT. C/12 UNIDADES

BIOTEXTIL

PACOTE

3000,00

4,13

12.390,00

23

0040081 - ATADURA DE CREPOM 20CM PCT. C/12 UNIDADES

BIOTEXTIL

PACOTE

3000,00

5,20

15.600,00

25

0040083 - BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 33CM X 47CM PCT. PREVEN
C/100

PACOTE

500,00

12,50

6.250,00

26

0040085 - CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DESCARBOX
13L

UNIDADE

2000,00

3,40

6.800,00

27

0040086 - CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7L DESCARBOX

UNIDADE

2550,00

2,50

6.375,00

31

0040090 - COLETOR DE URINA 2000ML ABERTO

BIOBASE

UNIDADE

1000,00

0,40

400,00

32

0040091 - COLETOR DE URINA SIST. FECHADO*

LABOR
IMPORT

UNIDADE

700,00

2,80

1.960,00

33

0040092 - COLETOR UNIVERSAL 80ML

CRAL

UNIDADE

2000,00

0,27

540,00

34

0040093 - COMPRESSA DE GASE 7,5 X 7,5 PCT 9 FIOS. C/ 500UNID

BIOTEXTIL

PACOTE

6000,00

6,48

38.880,00

CNPJ: 18.588.224/0001 TELEFONE: 843025939 EMAIL: NACIONAL.LICITACAO@GMAIL.CO
-21
7
M
ENDEREÇO: RUA TUIUTI, 772 , PETROPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59014-160

35

0040094 - COMPRESSA DE GASE 91 X 91, 9 FIOS.

KASMED

ROLO

3000,00

13,50

40.500,00

42

0040101 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA

BIOBASE

UNIDADE

1000,00

1,27

1.270,00

44

0040103 - ESCOVA PARA PREVENTIVO PCT C/100

CRAL

PACOTE

1000,00

14,50

14.500,00

46

0040105 - ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO 10 X 4,5M

ADPELE

ROLO

2000,00

5,50

11.000,00

REPRESENTANTE: MARIA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO - CPF: 023.241.414-93

47

0040106 - ESPARADRAPO EM TECIDO SINTÉTICO MICROPOROSO 10 X ADPELE
4,5M

ROLO

3500,00

4,30

15.050,00

48

0040107 - ESPATULA DE AYRES PCT C/100 UND

THEOTO

PACOTE

3500,00

3,60

12.600,00

49

0040108 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. G

CRAL

UNIDADE

10000,00 0,78

7.800,00

50

0040109 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M

CRAL

UNIDADE

10000,00 0,75

7.500,00

51

0040110 - ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P

CRAL

UNIDADE

10000,00 0,66

6.600,00

57

0040116 - FITA ADESIVA HOSPITALAR ROLO

HOSPFLEX

UNIDADE

1500,00

2,18

3.270,00

58

0040117 - FITA PARA AUTOCLAVE

HOSPFLEX

UNIDADE

2000,00

2,90

5.800,00

63

0040120 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM. "M" .FRALDA CONFORT
DESCARTÁVEL PARA ADULTO (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS PARTO E
INCONTINÊNCIA URINÁRIA) - CINTURA ATÉ 140 CM TAM M PESO DE 40
A 70 KG, PRÁTICA, ANATÔMICA, E CONFORTÁVEL COM POLPA DE
CELULOSE, GEL POLÍMERO SUPER ABS

UNIDADE

8000,00

1,00

8.000,00

64

0043247 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM. "P" .FRALDA CONFORT
DESCARTÁVEL PARA ADULTO (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS-PARTO E
INCONTINÊNCIA URINÁRIA) - CINTURA ATÉ 50 A 80 CM - TAM P PESO DE
30 KG A 40 KG, PRÁTICA, ANATÔMICA, E CONFORTÁVEL COM POLPA DE
CELULOSE, GEL POLÍMERO

UNIDADE

6000,00

0,96

5.760,00

65

0040122 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM. "XG" .FRALDA CONFORT
DESCARTÁVEL PARA ADULTO (PARA USO GERIÁTRICO, PÓS-PARTO E
INCONTINÊNCIA URINÁRIA) - CINTURA ATÉ 120 À 160 CM TAM XG PESO
ACIMA DE 80 KG, PRÁTICA, ANATÔMICA, E CONFORTÁVEL COM POLPA
DE CELULOSE, GEL POLÍMERO

UNIDADE

8000,00

1,10

8.800,00

70

0040126 - GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 1000ML*

FORTSAN

LITRO

100,00

5,70

570,00

71

0040127 - GLUTARADEIDO 2% GALÃO DE 5000ML

RIOQUIMICA

LITRO

500,00

55,00

27.500,00

74

0040130 - INALADOR NEBULIZADOR. MOTOR DE 1/30 HP, COMPRESSÃO GTECH
MÁXIMA DE40 LIBRAS, VÃO DE AR LIVRE DE 15 LITROS/MIN.; VAZÃO DE
AR COM O NEBULIZADOR DE7,5 LITROS/MIN. ACESSÓRIOS: EXTENSÃO
E COPO; UMA MÁSCARA ADULTO, UMA MÁSCA-RA INFANTIL E MALETA
P/ TRANSPORTE. 220 V

UNIDADE

40,00

105,00

4.200,00

76

0040132 - LÂMINA DE BISTURI Nº 13 CX. C/ 100 UNID.

TOP MED

CAIXA

100,00

21,00

2.100,00

77

0040133 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CX. C/ 100 UNID.

TOP MED

CAIXA

100,00

21,00

2.100,00

78

0040134 - LÂMINA DE BISTURI Nº 11 CX. C/100 UNID.

TOP MED

CAIXA

100,00

21,00

2.100,00

79

0040136 - LÂMINA DE BISTURI Nº 22 CX. C/100 UNID.

TOP MED

CAIXA

100,00

21,00

2.100,00

80

0040137 - LÂMINA FOSCA CX. C/50 UNIDADES

CRAL

CAIXA

2800,00

3,50

9.800,00

81

0040138 - LANCETAS CX C/50 UNIDADES

CRAL

CAIXA

2500,00

2,00

5.000,00

82

0040139 - LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL 70CM X 50M PICOTADO

DESCARBOX

UNIDADE

500,00

6,11

3.055,00

83

0040140 - LUGOL FORTE 1000ML

RENYLAB

CAIXA

50,00

63,79

3.189,50

84

0040141 - LUVAS CIRURGICA Nº 6,5 CX. C/200UNIDADES

BECARE

CAIXA

200,00

121,00

24.200,00

85

0040142 - LUVAS CIRURGICA Nº 7,0 CX. C/200UNIDADES

BECARE

CAIXA

560,00

121,00

67.760,00

86

0040143 - LUVAS CIRURGICA Nº 7,5 CX. C/200UNIDADES

BECARE

CAIXA

700,00

121,00

84.700,00

87

0040144 - LUVAS CIRURGICA Nº 8,0 CX. C/200UNIDADES

BECARE

CAIXA

560,00

121,00

67.760,00

100

0040158 - SERINGA DESCARTAVEL 10ML C/AGULHA CX. C/ 100UNID.

DESCARPACK CAIXA

3000,00

29,00

87.000,00

101

0040159 - SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA CX. C/ 100UNID.

LABOR
IMPORT

CAIXA

5000,00

16,50

82.500,00

102

0040160 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML C/AGULHA CX. C/ 100UNID.

DESCARPACK CAIXA

1500,00

41,00

61.500,00

103

0040161 - SERINGA DESCARTAVEL 3ML C/AGULHA CX. C/100UNID.

DESCARPACK CAIXA

1000,00

17,40

17.400,00

104

0040162 - SERINGA DESCARTAVEL 5ML C/AGULHA CX. C/ 100UNID.

DESCARPACK CAIXA

1500,00

13,90

20.850,00

121

0043249 - SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 250ML FRASCO

FRESENIUS

UNIDADE

7200,00

2,20

15.840,00

122

0043250 - SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 500ML FRASCO

FRESENIUS

UNIDADE

14024,00 2,50

35.060,00

124

0040186 - TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA PARA MONITORAR J PROLAB
TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. FUNÇÃO TEMPERATURAS
MÍNIMA E MÁXIMA

UNIDADE

30,00

1.584,60

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI

Valor total: R$ 967.505,10, (novecentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e cinco reais e dez centavos).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota

CALL UNIDADE

52,82

de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
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FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 023/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.

DIÁRIO OFICIAL – Ed. nº 1018 – de 14.10.2020

21
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 023/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN, 25 de setembro de 2020.
Prefeitura Municipal de Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
Nacional Comercio e Representacao EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21
MARIA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO
CPF: 023.241.414-93

análise e clínica do hosp. Municipal Dr. Pércílio Alves de Oliveira,
neste município.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 28 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
_____________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 027/2020

“Dispõe sobre as condutas vedadas aos agentes públicos
do Poder Executivo Municipal no período eleitoral de
2020, e dá outras providências correlatas.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, Prefeito do Município de João
Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 70, caput, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o período eleitoral de 2020, as disposições da Lei nº
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997 (Lei Geral das Eleições), e demais normas eleitorais
pertinentes à conduta dos agentes públicos;
CONSIDERANDO a Emenda Constitucional nº 107, de 02 de julho de
2020, que adia, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais
de outubro de 2020 e prazos eleitorais respectivos;
CONSIDERANDO o Comunicado dos Ajustes do Calendário Eleitoral em
decorrência da promulgação da Emenda Constitucional nº 107, de 02 de
julho de 2020, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral;
CONSIDERANDO a necessidade de o Poder Executivo resguardar-se
contra a prática de qualquer conduta vedada, por exclusiva ação de seus
agentes ou dirigentes de órgãos da Administração Pública Municipal
durante o período alcançado pela legislação eleitoral;

_____________________________________________________
DECRETA:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º- Este Decreto estabelece normas para as eleições no ano de 2020 e
dispõe sobre condutas vedadas neste período eleitoral aos agentes públicos
do Município de João Câmara/RN.
§ 1º Este Decreto não afasta o dever de observância das outras normas
vigentes.
§ 2º O descumprimento da legislação eleitoral poderá acarretar
responsabilização civil, penal, administrativa e eleitoral.
§ 3º Os infratores estão sujeitos a sanções de demissão, multa, suspensão
dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público,
ressarcimento do dano, dentre outras, nos termos da legislação específica.
§ 4° Para efeitos deste Decreto, considera-se agente público quem exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades
integrantes do Poder Executivo.
CAPÍTULO II
DAS VEDAÇÕES
Art. 2º- São vedadas as seguintes condutas aos agentes públicos do
Município de João Câmara/RN:
I - ceder ou usar bens móveis ou imóveis da Administração Pública em
benefício de candidato, partido político ou coligação, ressalvada a
realização de convenção partidária;
II- prestar serviços ou ceder agente público para campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente
normal, salvo se o agente estiver licenciado;

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANOLTDA- referente a nota de liquidação n. º 643/2020, datada de
24/08/2020, do empenho nº 81004/2020, no valor de R$ 21.908,00
(Vinte uns mil novecentos e oito reais), referente nota fiscal nº.
0002395. O referido pagamento refere-se O pagamento da referida
nota fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de aquisição
de serviço de locação e equipamentos automatizados de
hematologia, bioquímica, coagulação e ionograma com sistema de
intefaceamento e fornecimento de reagentes, incluindo
manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica
especializada, visando equipar o laboratório de análise e clínica do
hosp. Municipal Dr. Pércílio Alves de Oliveira, neste município.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de aquisição de serviço de locação e equipamentos
automatizados de hematologia, bioquímica, coagulação e
ionograma com sistema de intefaceamento e fornecimento de
reagentes, incluindo manutenção preventiva e corretiva e
assistência técnica especializada, visando equipar o laboratório de
DIÁRIO OFICIAL – Ed. nº 1018 – de 14.10.2020

22
III- usar materiais ou serviços da Administração Pública ou por ela
custeados, inclusive endereço eletrônico institucional, em benefício de
candidato, partido político ou coligação, que excedam as prerrogativas
consignadas nas normas dos órgãos ou entidades que integram;
IV- portar, guardar, afixar ou distribuir material de propaganda eleitoral
ou de manifestação de preferência por determinado candidato, partido
político ou coligação no interior de bens móveis ou imóveis de posse ou
propriedade ou a serviço da Administração Pública;
V- utilizar equipamentos de informática, endereço eletrônico institucional
e congêneres pertencentes ou a serviço da Administração Pública para
manifestar em redes sociais ou enviar comunicações eletrônicos com
conteúdo político-eleitoral;
VI- fazer ou permitir a realização de propaganda eleitoral nos prédios ou
no interior das repartições da Administração Pública, bem como nos
veículos oficiais ou a serviço da Administração Pública, ainda que fora do
horário de expediente;
Art. 3º- É vedada ainda a realização de atos de campanha e de propaganda
eleitoral por parte dos servidores públicos municipais durante o horário de
expediente normal, assim considerado o intervalo compreendido entre as
8h:00min as 13h:00min, de segunda a sexta-feira, conforme determina o
art. 7°, inciso VIII, do Decreto Municipal n° 07, 23 de março de 2020.
§1° O servidor público comissionado que for surpreendido, durante o
horário de expediente normal, realizando atos de propaganda eleitoral será
exonerado.
§2° O servidor efetivo que for surpreendido, durante o horário de
expediente normal, realizando atos de campanha eleitoral estará sujeito a
sindicância administrativa.
§3 O disposto no “caput” não se aplica aos servidores públicos licenciados,
desincompatibilizados para campanha eleitoral e que estejam no gozo de
férias.
Art. 4º- É vedada ao agente público municipal o uso de redes sociais e sites
de relacionamento durante o horário de expediente descrito no art. 3° e,
também aplicativos de mensagens quando não for a trabalho, salvo se
estiver licenciado ou no gozo de férias.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 5º- O descumprimento desse decreto, a depender da sua gravidade,
sujeitará o infrator a sindicância administrativa e a representação no
Ministério Público, visando a apuração de responsabilidade penal e civil.
Art. 6º- O Gabinete Civil encaminhará cópia deste Decreto a todos os
órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo, que ficarão
responsáveis em divulgar amplamente estas regras.
Art. 7º- Compete à PGM – Procuradoria Geral do Município responder
consultas relativas à implementação desde Decreto, bem como proceder
eventuais consultas ao TRE/RN.
Art. 8º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João
Câmara-RN, em 28 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 187/2020 - PROCESSO
Nº 119/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020
– PE – SRP

Aos 23/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa CASULA
E
VASCONCELOS
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
E
COMÉRCIO LTDA, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta

apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°022/2020,
com endereço na RUA CAETANO PIRRI Nº 520, 0 GALPÃO,
MILIONÁRIOS, BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30620-070, inscrito no
CNPJ n° 05.155.425/0001-93, neste ato representado por
MARCIONILDO ARCANJO DE ALMEIDA, inscrito no CPF n°
040.091.146-90, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado),
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi
classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL
JOSEFA ALVES GODEIRO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: CASULA E VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO
LTDA
CNPJ: 05.155.425/0001- TELEFONE: (31)
EMAIL:
LICITACOES@CITOPHARMAINDUSTRIAL.COM.BR
93
3115-6120
ENDEREÇO: RUA CAETANO PIRRI Nº 520, 0 GALPÃO, MILIONÁRIOS, BELO
HORIZONTE/MG, CEP: 30620-070
REPRESENTANTE: MARCIONILDO ARCANJO DE ALMEIDA - CPF: 040.091.146-90
ITEM DESCRIÇÃO
93

MARCA UNIDADE QUANT. PREÇO
VLR.
MEDIDA
UNIT.(R$) TOTAL(R$)
0043239 - TIAMINA 100MG/ML SOL. ACESYL AMPOLAS 50,00
8,71
435,50
INJ. AMP COM 1ML

Valor total: R$ 435,50, (quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta
centavos).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
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definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado:
I = (TX/100)

I=(6/100)

365

365

I=0,00016438

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 022/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
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· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 022/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN, 23 de setembro de 2020.

RESOLVE:
Convocar, com observância da ordem de classificação, os candidatos
relacionados no Anexo I deste Edital, classificados conforme Portaria de
Homologação nº 025/2020 publicada no Diário Oficial Nº 2217 no dia 24
de fevereiro de 2020, para ocuparem os cargos de provimento efetivo na
função de Odontólogo Cirurgião, Técnico de Enfermagem e Agente de
Combate de Controle às Endemias.
Os
convocados
deverão
enviar
para
o
email recursoshumanospmjc@hotmail.com no prazo de 30 (trinta dias) à
contar da data desta publicação, todos os documentos exigidos no item 5.1
do Edital de Abertura do Concurso 001/2019, bem como cópias de boa
qualidade dos respectivos documentos pessoais:
RG (recente até dez anos), CPF, Título de Eleitor com último comprovante
de quitação eleitoral, PIS/PASEP, Carteira de Trabalho, Carteira de
Reservista (para homens), Certidão de Casamento ou de Averbação de
Divórcio, Comprovante de Residência atualizado, 02(duas) fotos 3x4
recentes, Certidão de Nascimento dos dependentes.
Após a entrega de todos os documentos elencados acima, os candidatos
convocados
podem
encaminhar
também
para
o
email recursoshumanospmjc@hotmail.com cópias de boa qualidade dos
exames admissionais conforme o Anexo II deste instrumento de
convocação.
Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João
Câmara-RN, em 30 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
ANEXO I
Odontólogo Cirurgião
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INSCRIÇÃO
228419-6
211392-0
211017-0
225241-0
226804-3
226706-0
227795-9
226666-4
205123-5
223972-0

NOME
GURGIANE RODRIGUES GURGEL
LEONARDO PINHEIRO FONTES DE SOUZA
ANA BRENA SILVA DE MIRANDA
LARISSA ARAÚJO LUZ DE OLIVEIRA
CARLA SAMILY DE OLIVEIRA COSTA
FELIPE AMERICO MOREIRA
TALYTA ROSE LOPES DA SILVA
MARCELA LETÍCIA DA SILVA AZEVEDO
FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO SOBRINHO
KALLYZA PEREIRA DE MEDEIROS

NASCIMENTO
04/04/1990
06/11/1987
09/08/1992
29/08/1992
25/12/1988
04/09/1991
28/06/1987
06/06/1994
24/09/1990
15/11/1984

Técnico de Enfermagem
CLASSIFICAÇÃO
1

INSCRIÇÃO
213513-1

2
3

211157-1
197930-3

NOME
FRANCICRYS DA SILVA ALVES
ANDRADE
DEBORA SOUZA SANTIAGO
CHRISTIANO ALBERTO DA
SILVA

NASCIMENTO
23/11/1981
20/08/1994
25/06/1980

Prefeitura Municipal de Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26

Agente de Combate de Controle às Endemias (COHAB)

Casula e Vasconcelos Indústria Farmacêutica e Comércio LTDA
CNPJ: 05.155.425/0001-93
MARCIONILDO ARCANJO DE ALMEIDA
CPF: 040.091.146-90

Agente de Combate de Controle às Endemias (GAFURINGA)

CLASSIFICAÇÃO
1

CLASSIFICAÇÃO
1

INSCRIÇÃO
213925-1

INSCRIÇÃO
197952-3
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2020 DO CONCURSO
001/2019

NOME
ISAQUE SAMY DE ANDRADE

NASCIMENTO
09/04/1988

NOME
NASCIMENTO
ANDREZA RANYELLE SILVA 22/02/1989
LOPES DE OLIVEIRA

Agente de Combate de Controle às Endemias (PLANALTO)
CLASSIFICAÇÃO
1

INSCRIÇÃO
208236-8

NOME
NASCIMENTO
ALISON SIDNEI FERREIRA DE 29/10/1996
ANDRADE

Agente de Combate de Controle às Endemias (BOA VISTA)
O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no Art. 70, inciso
II, da Lei Orgânica do Município,

CLASSIFICAÇÃO
1

INSCRIÇÃO
198133-3
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ANEXO II
RELAÇÃO DE EXAMES NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO
• GLICOSE
• HEMOGRAMA COMPLETO
• ACUIDADE VISUAL
• UREIA
• CREATININA
• COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES
• TRIGLICERÍDIOS
• GAMA GT
• TGO
• TGP
• SOROLOGIAS PARA CHAGAS
• VDRL
• HBSAg
• ANTI HBs
• ANTI HBc e ANTI HCV
• SUMÁRIO DE URINA
• CITOLOGIA CERVICAL PARA MULHERES
• ECG (ELETROCARDIOGRAMA)
• EXAME DE SANIDADE MENTAL (FORNECIDO POR MÉDICO
PSIQUIATRA)
• LAUDO ADMISSIONAL EXPEDIDO PELO MÉDICO DA ÁREA DO
TRABALHO
• DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ITEM 5.1 DO EDITAL
001/2019
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 119/2020 –
PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 – PE – SRP

Item:

0001

Descrição:

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 500

Quantidade:

4

Unidade
Fornecimento:
Valor Referência:

Pregão Eletrôniconº022/2020
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentesao
presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para
cadaempresa vencedora, conforme abaixo:
Resultado da Homologação

38,17

Valor Final:

24,50

Valor Total:

98,00

Situação:

Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo

Nome da Empresa:

RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo:

IMEC

Item:

0005

Descrição:

ÁGUA BIDESTILADA 500 ML

Quantidade:

840

Unidade
Fornecimento:
Valor Referência:

de Unidade
6,18

Valor Final:

2,75

Valor Total:

2.310,00

Situação:

Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo

Nome da Empresa:

Drogafonte Ltda

Modelo:

FRESENIUS(CE)

Item:

0004

Descrição:

ÁGUA BIDESTILADA 10ML

Quantidade:
Unidade
Fornecimento:
Valor Referência:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura municipal de joão câmara
prefeitura municipal de joao camara
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN

de Caixa

2.400
de Unidade
0,35

Valor Final:

0,26

Valor Total:

624,00

Situação:

Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo

Nome da Empresa:

F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI

Modelo:

FARMACE

tem:

0012

Descrição:

BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA SÓDICA
500MG/ML SOL. INJ. 5ML. CAIXA COM 100
60

Quantidade:
Unidade
Fornecimento:
Valor Referência:

de Caixa
182,55

Valor Final:

179,90

Valor Total:

10.794,00

Situação:

Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo

Nome da Empresa:

Drogafonte Ltda

Modelo:

HYPOFARMA-M(MG)

Item:

0013

Descrição:

CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO

Quantidade:
Unidade
Fornecimento:
Valor Referência:

2.250
de Comprimido
0,43

Valor Final:

0,04

Valor Total:

90,00

Situação:

Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo

Nome da Empresa:

RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo:

MEDQUIMICA
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0014
CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 500
1
Caixa
45,93
42,16
42,16
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
PHARLAB

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0016
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G IV/IM SOL. INJ.
500
Ampola
33,13
12,20
6.100,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
BIOCHIMICO-(RJ)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0018
COMPLEXO B SOL INJ. 2ML
600
Frasco
1,01
0,89
534,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0019
CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 28
50
Caixa
111,26
9,32
466,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
SANDOZ(SP)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0021
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 100ML. CAIXA COM 100
30
Caixa
365,93
204,99
6.149,70
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
BEKER(SP)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0022
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 250ML. CAIXA COM 48
24
Caixa
138,50
108,99
2.615,76
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
FRESENIUS(CE)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0023
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500ML. CAIXA COM 24
90
Caixa
85,17
61,99
5.579,10
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
FRESENIUS(CE)
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0025
CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 2% 1 LITRO. CAIXA COM 12
3
Caixa
192,85
125,00
375,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
VIC PHARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 5MG/ML SOL. INJ. 5ML. CAIXA COM 50
2
Caixa
67,35
56,62
113,24
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0027
DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML SOL. INJ. 2ML
150
Ampola
1,62
1,59
238,50
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
UNIÃO QUÍMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0028
DEXAMETASONA 4MG/ML SOL. INJ. 2,5ML. CAIXA COM 100
100
Caixa
155,30
80,00
8.000,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
FARMACE

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0029
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 200
4
Caixa
50,00
17,14
68,56
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
UNIAO QUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0030
DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 200
5
Caixa
84,27
18,00
90,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
SANTISA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0032
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ. 3ML. CAIXA COM 100
54
Caixa
82,48
68,99
3.725,46
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
FARMACE-CE(CE)
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tem:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0033
DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML SOL. 3 ML
2.500
Ampola
1,43
1,43
3.575,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
TEUTO

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0034
DIPIRONA 500MG/2ML SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 100
125
Caixa
121,67
68,00
8.500,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
SANTISA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0035
DIMENIDRINATO 50MG/ML + PIRIDOXINA 50MG/ML - AMPOLA COM 1ML. CAIXA COM 100
3
Caixa
158,43
94,95
284,85
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
UNIAO QUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0036
DOBUTAMINA, CLORIDRATO DE 12,5MG/ML SOL. INJ. 20ML. CAIXA COM 5
5
Caixa
192,59
50,06
250,30
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0038
ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML SOL. INJ. C/ SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS. CAIXA COM 6 SERINGAS
16
Caixa
175,00
98,40
1.574,40
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
MYLAN

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0039
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOL. INJ. C/ SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS. CAIXA COM 6 SERINGAS
20
Caixa
320,00
122,75
2.455,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
MYLAN(ES)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0040
EPINEFRINA (ADRENALINA) 2MG SOL. INJ. 4ML. CAIXA COM 50
6
Caixa
317,62
104,50
627,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
HIPOLABOR
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0045
FENTANILA, CITRATO DE 78,5MCG/ML 2ML. CAIXA COM 50
3
Caixa
435,35
104,62
313,86
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
UNIAO QUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0050
FUROSEMIDA 10MG/ ML SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 100
7
Caixa
70,85
52,99
370,93
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
FARMACE-CE(CE)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0051
GLICERINA 12% (120MG/ML) SOL. INJ. 500ML + SONDA PARA CLISTER (SOLUÇÃO GLICERINADA PARA LAVAGEM INTESTINAL). CAIXA COM 24
6
Caixa
168,00
135,00
810,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
FARMACE

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0054
HALOPERIDOL 5MG/ML SOL. INJ. CAIXA COM 50
2
Caixa
100,41
70,00
140,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
UNIAO QUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0055
HEPARINA 5000UI/ML FRASCO-AMPOLA 5ML. CAIXA COM 50
2
Caixa
885,00
774,41
1.548,82
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
BLAU

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0057
HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE 100MG/ML PÓ SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 50
40
Caixa
197,50
126,66
5.066,40
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
BLAU

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0058
HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE 500MG/ML PÓ SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 50
40
Caixa
394,95
270,00
10.800,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
TEUTO
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0059
IPRATROPIO, BROMETO DE 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML
200
Unidade
6,28
1,28
256,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
HIPOLABOR

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0064
METILPREDNISOLONA 125MG +AMPOLA DILUENTE
50
Ampola
25,07
15,78
789,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
NOVAFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0065
METILPREDNISOLONA 500MG + AMPOLA DILUENTE
100
Ampola
32,83
18,88
1.888,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
NOVAFARMA-G(GO)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0072
NITOPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 1 AMPOLA
20
Caixa
22,10
18,24
364,80
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0075
OMEPRAZOL 40MG/ML SOL. INJ. 10ML FRASCOS-AMPOLA + AMPOLA DE DILUENTE
3.500
Ampola
31,56
21,00
73.500,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
UNIAO QUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0076
ONDANSETRONA 8MG SOL. INJ. 4ML. CAIXA COM 50
70
Caixa
132,06
90,00
6.300,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0078
PARACETAMOL 200MG/ML FR 15 ML. CAIXA COM 100
7
Caixa
231,94
99,00
693,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
FARMACE
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0080
PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML SOL. INJ 2ML. CAIXA COM 50
25
Caixa
168,50
96,00
2.400,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
SANVAL(SP)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0082
PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 500
1
Caixa
37,06
29,54
29,54
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
PRATI

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0085
SORO RINGER SIMPLES 500ML. CAIXA COM 24
70
Caixa
125,13
69,70
4.879,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
HALEX ISTAR

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0086
SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO 500ML. CAIXA COM 24
50
Caixa
156,69
69,70
3.485,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
HALEX ISTAR

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0088
SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) CREME 50G
150
Unidade
16,08
6,28
942,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Cirufarma Comercial Ltda
PRATI DONADUZZI

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0089
TENOXICAM 40MG/2ML SOL. INJ. 2ML
6.000
Ampola
12,18
9,87
59.220,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
UNIAO QUIMI(DF)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0091
TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG/ML SOL. INJ. 2ML
1.600
Ampola
3,98
0,89
1.424,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
TEUTO
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0092
TRANSAMIN (ÁCIDO TRANEXÂMIC0) 50MG/ML SOL. INJ.
300
Ampola
6,53
4,08
1.224,00
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Drogafonte Ltda
ZYDUS/NIKKHO

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Situação:
Nome da Empresa:
Modelo:

0093
TIAMINA 100MG/ML SOL. INJ. AMP COM 1ML
50
Ampola
8,71
8,71
435,50
Homologadoem 23/09/202011:55:57 Por: Manoel dos Santos Bernardo
Casula e Vasconcelos Indústria Farmacêutica e Comércio Ltda
AMPOLA

Processo Administrativo nº 128/2020

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Autoridade Competente
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16

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL - RDC 001/2020

REGIME DIFERENCIADO
001/2020 – RDC

DE

CONTRATAÇÃO

N°

O Município de João Câmara/RN, por meio de seu prefeito, torna
público para conhecimento público dos interessados o Regime
Diferenciado de Contratação Eletrônico n° 001/2020 - RDC, que
tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS
DESCOBERTAS NAS COMUNIDADES DE LADEIRA
GRANDE,
PASSAGEM
DOS
CABOCLOS
E
ASSENTAMENTO MARIA DA PAZ, LOCALIZADAS NA
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN,
DE ACORDO COM EDITAL E PROJETO BASICO EM
ANEXO. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos
sites www.licitacoes-e.com.br, www.licitafacil.tce.rn.gov.br,
www.licitacaojoaocamara.com.br ou na sede do Setor de Licitação
com endereço na Rua Jerônimo Câmara, 74, Centro, no horário das
08h:00min às 14h:00min. Para participação da licitação ou simples
acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na
internet, a página www.licitacoes-e.com.br. As propostas
comerciais serão recebidas a partir das 09h:00m do dia 01/10/2020
até as 09h:00m do dia 27/10/2020, por meio do sistema eletrônico.
A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:15min (horário de
Brasília) do dia 27 de outubro de 2020.
João Câmara/RN, em 30 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito
_____________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 128/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

O

Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93,
e considerando o que consta do processo administrativo que trata da
contratação do senhor MARCONE PEREIRA FERREIRA, CPF:
033.821.934-00,referente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE
(ALUGUEL SOCIAL) PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES,
REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO QUE TEM COMO
BENEFICIÁRIO O SENHOR GERALDO FERREIRA DA SILVA
INSCRITO NO CPF: 751.537.934-00, O IMÓVEL FICA LOCALIZADO
NA RUA: LUIZ ANTÔNIO DA LUZ, S/N, CENTRO, JOÃO
CÂMARA/RN, E PERTENCE AO SENHOR MARCONE PEREIRA
FERREIRA, no valor de R$ 750,00, (setecentos e cinquenta reais ),
vem RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA DA
LICITAÇÃO para a contratação da referida empresa, determinando que
se proceda a publicação do devido extrato.
João Câmara/RN, 24 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2020 - PROCESSO
Nº 119/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020
– PE – SRP

Aos 23/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s)
empresa NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI,
nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no
Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°022/2020, com endereço na
R TUIUTI, 772 , PETROPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59014-160, inscrito
no CNPJ n° 18.588.224/0001-21, neste ato representado por MARIA
CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO , inscrito no CPF n°
023.241.414-93, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado),
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi
classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL
JOSEFA ALVES GODEIRO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
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A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001 TELEFONE: 843025939 EMAIL: NACIONAL.LICITACAO@GMAIL.CO
-21
7
M
ENDEREÇO: R TUIUTI, 772 , PETROPOLIS, NATAL/RN, CEP: 59014-160
REPRESENTANTE: MARIA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO - CPF: 023.241.414-93

ITEM DESCRIÇÃO
14
28

34
38

57

MARCA

UNIDADE QUANT. PREÇO
VLR.
MEDIDA
UNIT.(R$) TOTAL(R$)
0043160 - CAPTOPRIL 50 MG PHARLAB CAIXAS 1,00
42,16
42,16
COMPRIMIDO. CAIXA COM 500
0043174
DEXAMETASONA FARMACE CAIXAS 100,00 80,00
8.000,00
4MG/ML SOL. INJ. 2,5ML. CAIXA
COM 100
0043180 - DIPIRONA 500MG/2ML SANTISA CAIXAS 125,00 68,00
8.500,00
SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 100
0043184 - ENOXAPARINA SÓDICA MYLAN
CAIXAS 16,00
98,40
1.574,40
20MG/0,2ML
SOL.
INJ.
C/
SERINGAS
PRÉ-ENCHIDAS.
CAIXA COM 6 SERINGAS
0043203 - HIDROCORTISONA, BLAU
CAIXAS 40,00
126,66
5.066,40
SUCCINATO DE 100MG/ML PÓ
SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 50

Valor total: R$ 23.182,96, (vinte e três mil, cento e oitenta e dois reais
e noventa e seis centavos).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o

qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado:
I = (TX/100)

I=(6/100)

365

365

I=0,00016438

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 022/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 022/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN,23 de setembro de 2020.
Prefeitura Municipal De Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
Nacional Comercio E Representacao EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21
MARIA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO
CPF: 023.241.414-93
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 129/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3.915/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: ANA MARIA MARQUES DA SILVA – CPF:
405.695.514-04
Processo nº 129/2020 - Dispensa nº 3.915/2020 - CPL
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONCESSÃO DE
BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE (ALUGUEL
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SOCIAL) PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE
OUTUBRO A DEZEMBRO QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO
O SENHOR FELIPE MEDEIROS DO VALE INSCRITO NO
CPF: 058.275.844-01 E IDENTIDADE NÚMERO:002.458.049.
O IMÓVEL FICA LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE
CÂMARA, S/N, CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, O IMÓVEL
PERTENCE A SENHORA ANA MARIA MARQUES DA
SILVA.
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais).
Fundamentação Legal: Art. 24, inc. X da Lei de Licitações
8666/93.
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratante
ANA MARIA MARQUES DA SILVA
Contratada
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
_____________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO REF.,
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 06080001/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

Ref.,
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 06080001/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO
DE
CONSTRUÇÃO
DE
PRAÇAS
NOS
ASSENTAMENTOS BAIXA DO NOVILHO E MODELO II,
COMUNIDADE DE ASSUNÇÃO E BAIRRO CEAC, TODAS
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico
e demais anexos do aludido instrumento convocatório.
RECORRENTE: ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA, CNPJ Nº 16.882.115/0001-97.
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa ALVES E
AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ Nº
16.882.115/0001-97, contra a decisão da Comissão Permanente de
Licitação, que inabilitou-a por descumprimento de itens de maior
relevância, tendo a aludida empresa apresentada em desconformidade com
os itens sob alegações de que tal decisão foi equivocada, conforme se vê
adiante.
9.1.2. Relativos à Qualificação Técnica:
b. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante
apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA
ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome
do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM AS
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E VALOR
SIGNIFICATIVO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ANEXO A ESTE
EDITAL.
c. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em nome do licitante, relativos à execução dos
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo da contratação, a saber:
- Antes da análise das razões recursais, o Presidente, preliminarmente,
procedeu à observância dos pressupostos recursais, concluindo pelo
recebimento dos mesmos, vez que foram interpostos no prazo legal,
apresentam legítimo interesse e fundamentam-se devidamente nos termos

do Artigo 110, da Lei Federal n° 8.666/1993, como também combinado
pelo item 24.1.1 do Instrumento Convocatório.
O citado Recurso, constante de 04 (quatro) laudas, encontra-se acostado
aos autos, disponibilizado para quaisquer consulta, quais sejam
interessados.
Com as inclusas razões, com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea a e
demais dispositivos legais pertinentes à matéria, da Lei Federal nº
8.666/93, exercendo seu DIREITO DE PETIÇÃO, assegurado no artigo
5º. inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal, expor e requer o que
segue:
IH. PRELIMINARMENTE
Em primeiro plano, sobre o direito de petição, a RECORRENTE
transcreve ensinamento do professor José Afonso da Silva, em sua obra
“Direito Constitucional Positivo”, ed. 1.989, página 382:
“É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de
eficácia. Não pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar
sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida
motivação”.
Página l de 8
Também o renomado Mestre Marçal Justen filho, “in” Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, 8º ed., pág. 647 assim
assevera:
“A Constituição Federal assegura, de modo genérico, o direito de petição
(art. 5º, XXXIV, a), como instrumento de defesa dos direitos pessoais,
especialmente contra | atos administrativos inválidos. Além disso, a
Constituição assegura a publicidade dos atos administrativos (art. 37) e o
direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inc. LV).
”Assim, requer a RECORRENTE que as razões aqui formuladas sejam
devidamente autuadas e, se não acolhidas, o que se admite apenas e tão
somente “ad argumentandum”, que haja uma decisão motivada sobre o
pedido formulado.
I – DAS RAZÕES
Em sessão de abertura do envelopes de HABILITAÇÃO realizado em
16/09/2020, esta comissão baseando em parecer do setor de engenharia
INABILITOU a ora recorrente, alegando que a mesma não cumpriu as
exigências do ato convocatório no item 9.1.2, faço um breve relato da
decisão dessa comissão, (não atendeu as exigências do edital no subitem
9.1.2, alíneas “b, c”, pois não apresentou a comprovação da execução de
todos os serviços exigidos para o ateste da capacidade técnica
profissional e operacional. Vale ressaltar que a empresa em questão até
apresentou todos os itens exigidos, tanto no operacional quanto no
profissional, no entanto a CAT (atestado referente a reforma da praça dos
Paulinos, em Afonso Bezerra/RN) que contempla os itens, não possui
registro de atestado no CREA, por esse motivo não há correspondência
favorável no anexo).
II – JUSTIFICATIVA
A recorrente respeita a decisão da CPL/JC, mas pedimos vênias para
descorda, o CONFEA determina que os atestados técnico e operacional
só podem ser registro juntos aos CREA’S e emissão da CAT só em nome
do profissional, em se tratando de serviços que envolvam parcelas afetas
à engenharia, será indispensável que tanto a pessoa jurídica como o
responsável técnico sejam registrados perante o CREA (veja-se o art. 15
da Lei nº 5.194/6), se não vejamos, Sendo assim, é indispensável a
exigência de comprovação do registro de tais pessoas perante o CREA,
nos termos em que autoriza o art. 30, I, da Lei de Licitações.
Contudo, no que tange aos atestados, somente aqueles referentes à
qualificação técnica - profissional devem ser registrados no CREA,
conforme se depreende do Manual de Procedimentos Operacionais:
“1. Do atestado
O atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço,
pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que atesta a
execução de obra ou a prestação de serviço e identifica seus elementos
quantitativos e qualitativos, o local e o período de execução, os
responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas.
1.1. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido
por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado contratante com
o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos.
1.3. Recomendação
Esclarecer às comissões de licitação, aos profissionais e às empresas que:
o atestado registrado no Crea constituirá prova da capacidade técnicoprofissional para qualquer pessoa jurídica desde que o profissional citado
na CAT: o Crea não emitirá CAT em nome da pessoa jurídica contratada
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para prova de capacidade técnico-operacional por falta de dispositivo
legal que o autorize a fazê-lo.
1.4. Fundamentação:
1.4.1. Da caracterização do atestado como documento técnico
O procedimento para o registro do atestado no Crea passou a ser
regulamentado em atenção ao art. 30, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, que
objetiva comprovar a capacidade técnico- profissional das empresas em
processos licitatórios.
Apesar do argumento de que a Lei de Licitações define a emissão do
atestado como um ato declaratório do contratante, a análise conjunta do
art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993, com os arts. 13 e 14 da Lei nº 5.194, de
1966, obriga que os elementos quantitativos e qualitativos relativos à obra
ou serviço realizado sejam declarados por profissional habilitado, uma
vez que o leigo não possui conhecimento técnico para fazê-lo.
Em razão do grau cada vez maior de especificidade dos dados constantes
dos atestados, visando subsidiar as análises de compatibilidade de
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, esta
declaração técnica passou a ser de extrema importância para a
salvaguarda dos interesses sociais, uma vez que evita a certificação pelo
Crea de documentos cujos dados podem não condizer com a realidade e,
por conseguinte, dificulta a participação no certame de empresas que não
atendem aos critérios de capacitação técnico-profissional.”
(Destacamos.)
Dizer que somente os atestados referentes à qualificação técnicoprofissional devem ser registrados perante o CREA significa que aqueles
relativos à qualificação técnico-operacional não precisam ser registrados
nessa entidade.
Nem poderia ser diferente, uma vez que os atestados de qualificação
técnico-operacional visam a comprovar, segundo Marçal Justen Filho,
que “a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a
contratação almejada pela Administração Pública.
Como a atuação das pessoas jurídicas depende da presença de
profissionais habilitados, os quais são indicados como responsáveis
técnicos pela execução das obras e serviços de engenharia, tem-se como
razoável e pertinente que a exigência do registro dos atestados junto ao
CREA se restrinja à qualificação técnico-profissional. Assim, os atestados
referentes à qualificação técnico-operacional, como visam apenas a
demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto semelhante ao
pretendido pela Administração, basta a sua apresentação, sendo
dispensável o seu registro perante o CREA.
Ao que tudo indica, valendo-se justamente dessa interpretação, o TCU
exarou o Acórdão nº 128/2012 – 2ª Câmara, no seguinte sentido:
“Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de
empresa para a execução de obra de engenharia a exigência de registro
no CREA dos atestados para comprovação da capacitação técnica
operacional das licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no
subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 1.5.2 do Capítulo
III do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da
Resolução CONFEA nº 1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa
CONFEA nº 085/2011.” (Destacamos.)
Então, quando o objeto pretendido pela Administração conjugar parcelas
afetas à engenharia, será indispensável o seu registro e habilitação, bem
como do profissional, responsável perante o CREA.
Nesse caso, será possível a exigência de atestados de qualificação técnicoprofissional devidamente registrado naquela entidade.
Contudo, para a qualificação técnico-operacional, seguindo o
entendimento exposto pelo CONFEA em seu Manual de Procedimentos
Operacionais e pelo TCU no citado Acórdão, não será possível exigir o
registro do atestado junto ao CREA.
Para finalizar essa comissão também questiona que a ora recorrente não
apresentou em seu atestado profissional e operacional o item 6.4 da
planilha orçamentaria, (ITEM 6.4 - POSTE DE CONCRETO
CIRCULAR), destacamos o item em relação e aquisição de mercadoria,
não podendo esse item ser usado para inabilita a ora recorrente, em seu
atesta operacional, a recorrente anexou a ART de fiscalização pela
prefeitura que a emitiu (PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO
BEZERRA-RN).
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer a RECORRENTE, a essa DOUTA COMISSÃO
DE LICITAÇÃO, que reconsidere sua decisão anterior, declare a empresa
ALVES E AQUINO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ:
16.882.115/0001-97, HABILITADA.

Requer ainda que, caso não seja reconsiderada a decisão ora guerreada,
sejam enviadas as presentes razões, à apreciação da autoridade
hierarquicamente superior, para os fins de direito. conforme prevê o
parágrafo 4º. do ART. 109 da Lei Federal 8.666/93, como também
poderemos fazer uso da prerrogativa constante no parágrafo 1º do ART.
113 da supracitada Lei.
E por fim requer que a recorrente seja informada quanto à decisão tomada
sobre este recurso administrativo.
N. termos
P. Deferimento.
– Em síntese, a recorrente credenciou-se no presente processo licitatório,
para participar de tomada de preço, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE
PRAÇAS NOS ASSENTAMENTOS BAIXA DO NOVILHO E
MODELO II, COMUNIDADE DE ASSUNÇÃO E BAIRRO CEAC,
TODAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN,
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no
Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento convocatório;
– Após, ocorrência da sessão de recolhimento dos envelopes, este sendo
realizado sem qualquer nulidade, a administração encaminhou para o setor
de engenharia para emissão de parecer;
– No parecer técnico proferido, a recorrente foi considerada inabilitada
para prosseguir na presente licitação, tudo isto sob o seguinte fundamento:
9.1.2. Relativos à Qualificação Técnica:
A empresa ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA, inscrita no CNPJ Nº 16.882.115/0001-97, não atendeu as
exigências do edital no subitem 9.1.2, alíneas “b, c”, pois não apresentou
a comprovação da execução de todos os serviços exigidos para o ateste da
capacidade técnica profissional e operacional. Vale ressaltar que a empresa
em questão até apresentou todos os itens exigidos, tanto no operacional
quanto no profissional, no entanto a CAT (atestado referente a reforma da
praça dos Paulinos, em Afonso Bezerra/RN), que contempla os itens, não
possui registro de atestado no CREA, por esse motivo não há
correspondência favorável no anexo.
b. Comprovação
da capacitação
técnico-profissional,
mediante
apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA
ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome
do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
RELATIVO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE COMPÕEM AS
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E VALOR
SIGNIFICATIVO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ANEXO A ESTE
EDITAL.
c. Comprovação
da capacidade
técnico-operacional,
mediante
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em nome do licitante, relativos a execução dos
serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor
significativo da contratação, a saber:
Sendo assim, considerando os argumentos supra apresentados pela
Recorrente, quanto a decisão da Comissão Permanente de Licitação,
JULGA pela IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO ADMINISTRATIVO,
mantendo os termos da decisão da Comissão, que INABILITOU a empresa
ALVES E AQUINO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ Nº
16.882.115/0001-97, por não atender as exigências editalícias na sua
totalidade.
Por fim, segue a condução da Abertura dos Envelopes 02 – (Propostas de
Preços) e suas fases seguintes, dentro das normativas do Instrumento
Convocatório, fundamentados pelas Leis que regem o presente certame,
aprazando a sessão de licitação para abertura, análise e julgamento dos
envelopes de nº 02 (Proposta de Preços), para o dia 07 de outubro de
2020, às 10h00min, a ser realizada no logradouro, sito, Rua – Jerônimo
Câmara, nº 74 – Centro, neste município de João Câmara/RN. Cep:
59.550-000, convocando para tanto e ao ensejo, somente, a única empresa
devidamente habilitada e apta a participar do aludido certame, qual seja, H
& M CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ, sob o nº
01.233.506/0001-03, com endereço comercial, sito, a Rua – Souza Pinto,
1083 – Bairro – Tirol – Natal/RN, Cep: 59.022-260.
CONSIDERANDO as determinações contidas no Decreto Nº. 29.512, de
13.03.2020, alterado pelo Decreto Nº 29.548, de 22.03.2020;

DIÁRIO OFICIAL – Ed. nº 1018 – de 14.10.2020

37
FORNECEDOR: F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO

CONSIDERANDO que os membros da CPL se enquadram nos Incisos III
e IV dos citados decretos;

CNPJ: 07.055.280/0001-84

TELEFONE: 84 3321 5054

EMAIL: FWILTONMONTEIRO@GMAIL.COM

ENDEREÇO: RUA EDMAR FRANCISCO PEREIRA, 508 , AEROPORTO, MOSSORÓ/RN, CEP: 59607-240
REPRESENTANTE: FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO - CPF: 913.109.894-00

CONSIDERANDO que essa modalidade de licitação é notadamente
PRESENCIAL;
RESOLVEMOS:
1 - No dia, horário e local da sessão pública para abertura da Proposta de
Preços com a empresa HABILITADA, acima citada; faremos a abertura
dos invólucros, a retirada das propostas de preços de dentro destes, onde
todas serão vistas, rubricadas pela CPL e presentes, além de encaminhadas
ao Setor técnico de Engenharia Civil, para analise quanto ao atendimento
das normas editalicias deste certame. Após a análise e emissão de Parecer
pelo setor já citado; esta CPL dará publicidade ao resultado por intermédio
da Imprensa Oficial e também no site municipal para conhecimento de
todos.
2 -Caso o licitante OPTEem se fazer presente na sessão pública para
abertura da Proposta de Preços (envelope 2), DEVERÁ:
a) Estar portando máscaras para seu uso pessoal;
b) NÃO está em quarentena determinada pelos órgãos de saúde Estadual e
Municipal;
c) Obedecer ao distanciamento recomendado, de no mínimo um metro e
meio de distância das demais pessoas presentes à sessão pública.
Setor de Licitações/CPL do município de João Câmara/RN, Quartafeira, em, 30 de setembro de 2020.
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA
Presidente da CPL/PMJC/RN
MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA
Membro da CPL/PMJC/RN
ALMIRAM ATALIBA DE MORAIS LIMA
Membro Suplente da CPL/PMJC/RN
Convocada

_____________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 190/2020 - PROCESSO
Nº 119/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020
– PE – SRP

Aos 23/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa F.
WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, nos termos da Lei nº
10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face
da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços N°022/2020, com endereço RUA EDMAR
FRANCISCO PEREIRA, 508 , AEROPORTO, MOSSORÓ/RN, CEP:
59607-240 na , inscrito no CNPJ n° 07.055.280/0001-84, neste ato
representado por FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO,
inscrito no CPF n° 913.109.894-00, RESOLVE registrar os preços para
(objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa
cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL
JOSEFA ALVES GODEIRO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNIDADE MEDIDA

QUANT.

PREÇO UNIT.(R$)

VLR. TOTAL(R$)

4

0043150 - ÁGUA BIDESTILADA 10ML

FARMACE

UNIDADES

2400,00

0,26

624,00

18

0043164 - COMPLEXO B SOL INJ. 2ML

HYPOFARMA

FRASCOS

600,00

0,89

534,00

27

0043173 - DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML SOL. INJ. 2ML

UNIÃO QUÍMICA

AMPOLAS

150,00

1,59

238,50

30

0043176 - DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 200

SANTISA

CAIXAS

5,00

18,00

90,00

33

0043179 - DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML SOL. 3 ML

TEUTO

AMPOLAS

2500,00

1,43

3.575,00

40

0043186 - EPINEFRINA (ADRENALINA) 2MG SOL. INJ. 4ML. CAIXA COM 50

HIPOLABOR

CAIXAS

6,00

104,50

627,00

51

0043197 - GLICERINA 12% (120MG/ML) SOL. INJ. 500ML + SONDA PARA CLISTER (SOLUÇÃO
GLICERINADA PARA LAVAGEM INTESTINAL). CAIXA COM 24

FARMACE

CAIXAS

6,00

135,00

810,00

58

0043204 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE 500MG/ML PÓ SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 50

TEUTO

CAIXAS

40,00

270,00

10.800,00

78

0043224 - PARACETAMOL 200MG/ML FR 15 ML. CAIXA COM 100

FARMACE

CAIXAS

7,00

99,00

693,00

91

0043237 - TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG/ML SOL. INJ. 2ML

TEUTO

AMPOLAS

1600,00

0,89

1.424,00

Valor total: R$ 19.415,50, (dezenove mil, quatrocentos e quinze reais
e cinquenta centavos).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
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Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 022/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 022/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.

Nesse sentido, o Setor de Licitações e Contratos, na pessoa do
servidor Sr. Cayro Thiago, enviou a ordem de compra n°
1917/2020
à
empresa,
através
do
e-mail
j.jlicitacoes@hotmail.com, no dia 30 de julho de 2020.
Nessa esteira, a empresa tinha um prazo de 20 (vinte) dias após o
recebimento da ordem de compra para fazer a entrega, conforme
item 17.1 do edital. Passados tal prazo, não houve qualquer entrega
da mercadoria.
No dia 26 de agosto de 2020, foi enviada notificação ao fornecedor
sobre a situação, a qual foi respondida, tempestivamente em 02 de
setembro de 2020, onde alega que a demora na entrega se dá por
conta do não recebimento da ordem de compra.
No entanto, o argumento foi desconsiderado dois dia após resposta
da notificação, quando a empresa entregou as mercadorias com um
atraso de 16 (dezesseis) dias.
Nesse momento, fica evidente o descumprimendo do Edital e Ata
de Registro de Preços pelo fornecedor.
O instrumento editalício em seu termo de referência no item 16.2,
assim leciona:
16.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de
execução, execução imperfeita, atraso injustificado e
inadimplemento contratual a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas
no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:
16.2.1 advertência;
16.2.2 multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega do produto contratado, sobre o valor da
parcela não executada do contrato;
Comprovada toda a inexecução da entrega, e levando em
consideração a reincidência do fornecedor, entendemos ser
possível a aplicação de multa, conforme exposto acima.

João Câmara/RN,23 de setembro de 2020,
Prefeitura Municipal De Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26

CONCLUSÃO:

F. Wilton Cavalcante Monteiro
CNPJ: 07.055.280/0001-84
FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
CPF: 913.109.894-00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR 060708/2020 - PREGÃO ELETRONICO
N° 011/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO
ELETRONICO N° 011/2020
Empresa: J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ nº 29.007.485/0001-27
Motivo: Inexecução Total dos Pedidos

Ante o exposto, analisados os fundamentos de Fato e de Direito,
decidimos pela aplicação da penalidade de MULTA de 0,3% (três
décimos por cento) sob o valor total (R$ 6.253,00) da ordem de
compra nº 1917, representando a importância de R$18,76 (dezoito
reais e setenta e seis centavos) por dia de atraso.
Tendo em vista o atraso de 16 (dezesseis) dias, a multa total é de
R$ 300,16 (trezentos reais e dezesseis centavos) a ser aplicada a
empresa J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita
no CNPJ nº 29.007.485/0001-27.
Devendo a Administração reter o valor correspondente de
pagamentos futuros devidos à contratada, conforme item 16.5 do
termo de referência.
Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar
RECURSO, conforme previsão do art. 109, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, no PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS, a contar da data
do recebimento desta penalidade, dirigido ao Prefeito, no endereço
Rua Jerônimo Câmara, 74, 1° andar, Setor de Licitação, Centro,
João Câmara/RN.

Dos Fatos
Publique-se. Intime-se.
Trata-se de abertura de processo administrativo para apurar
condutas do fornecedor J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS
EIRELI.

João Câmara/RN, 24 de setembro de 2020.
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MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DA DISPENSA Nº 123/2020

TERMO DA DISPENSA Nº 4.211/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS EIRELI –
CNPJ: 08.312.084/0001-00
Processo nº 123/2020 - Dispensa nº 4.211/2020 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES DE
TRÂNSITOS DO DEMUTRAN, ATENDENDOS AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.
VALOR: R$ 4.195,00 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais).
Fundamentação Legal: Art. 24, inc. II da Lei de Licitações
8666/93.
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratante
LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS EIRELI
Contratada
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº129/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Processo Administrativo nº 129/2020
O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João
Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26
da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo
administrativo que trata da contratação da senhora ANA MARIA
MARQUES DA SILVA, CPF: 405.695.514-04,referente
a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONCESSÃO DE
BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE (ALUGUEL
SOCIAL) PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE
OUTUBRO A DEZEMBRO QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO
O SENHOR FELIPE MEDEIROS DO VALE INSCRITO NO
CPF: 058.275.844-01, O IMÓVEL FICA LOCALIZADO NA
RUA ALEXANDRE CÂMARA, S/N, CENTRO, JOÃO
CÂMARA/RN, no valor de R$ 600,00, (seiscentos reais),
vem RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA DA
LICITAÇÃO para a contratação da referida empresa,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
João Câmara/RN, 18 de setembro de 2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 128/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4.020/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratado: MARCONE PEREIRA FERREIRA – CPF:
033.821.934-00
Processo nº 128/2020 - Dispensa nº 4.020/2020 - CPL
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONCESSÃO DE
BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE (ALUGUEL
SOCIAL) PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES,
REFERENTE A OUTUBRO A DEZEMBRO QUE TEM COMO
BENEFICIÁRIO O SENHOR GERALDO FERREIRA DA
SILVA INSCRITO NO CPF: 751.537.934-00 E IDENTIDADE
NÚMERO:001.178.325 O IMÓVEL FICA LOCALIZADO NA
RUA: LUIZ ANTÔNIO DA LUZ, S/N, CENTRO, JOÃO
CÂMARA/RN, O IMÓVEL PERTENCE AO SENHOR
MARCONE PEREIRA FERREIRA.
VALOR: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
Fundamentação Legal: Art. 24, inc. X da Lei de Licitações
8666/93.
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratante
MARCONE PEREIRA FERREIRA
Contratada

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
_____________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 189/2020 - PROCESSO
Nº 119/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020
– PE – SRP

Aos 23/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s)
empresa DROGAFONTE LTDA, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n°
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação
da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços
N°022/2020, com endereço na AVENIDA BARÃO DE BONITO, 408,
VARZEA, CEP: 50740-080, inscrito no CNPJ n° 08.778.201/0001-26,
neste ato representado por FERNANDA LONGA DA FONTE, inscrito no
CPF n° 574.693.181-00, RESOLVE registrar os preços para (objeto
licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja
proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL
JOSEFA ALVES GODEIRO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

DIÁRIO OFICIAL – Ed. nº 1018 – de 14.10.2020

41
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26

TELEFONE: (81) 2102- EMAIL:
millane.monteiro@drogafonte.com.br,
1819
pedro.ulisses@drogafonte.com.br,
matheus.klinsmann@drogafonte.com.br,
contrato@drogafonte.com.br.

LUIZ.NETO@drogafonte.com.br,
victor.hugo@drogafonte.com.br,
miria.fernandes@drogafonte.com.br,

ENDEREÇO: AVENIDA BARÃO DE BONITO, 408, VARZEA, CEP: 50740-080.
REPRESENTANTE: FERNANDA LONGA DA FONTE - CPF: 574.693.181-00

ITEM DESCRIÇÃO

MARCA

UNIDADE
MEDIDA

QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

VLR.
TOTAL(R$)

5

0043151 - ÁGUA BIDESTILADA 500 ML

FRESENIUS(CE)

UNIDADES

840,00

2,75

2.310,00

12

0043158 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA HYPOFARMASÓDICA 500MG/ML SOL. INJ. 5ML. CAIXA COM 100
M(MG)

CAIXAS

60,00

179,90

10.794,00

16

0043162 - CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G IV/IM SOL. INJ.

BIOCHIMICO-(RJ)

AMPOLAS

500,00

12,20

6.100,00

19

0043165 - CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 28

SANDOZ(SP)

CAIXAS

50,00

9,32

466,00

21

0043167 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 100ML. BEKER(SP)
CAIXA COM 100

CAIXAS

30,00

204,99

6.149,70

22

0043168 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 250ML. FRESENIUS(CE)
CAIXA COM 48

CAIXAS

24,00

108,99

2.615,76

23

0043169 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500ML. FRESENIUS(CE)
CAIXA COM 24

CAIXAS

90,00

61,99

5.579,10

32

0043178 - DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ. 3ML. CAIXA FARMACECOM 100
CE(CE)

CAIXAS

54,00

68,99

3.725,46

39

0043185 - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOL. INJ. C/ MYLAN(ES)
SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS. CAIXA COM 6 SERINGAS

CAIXAS

20,00

122,75

2.455,00

50

0043196 - FUROSEMIDA 10MG/ ML SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 100 FARMACECE(CE)

CAIXAS

7,00

52,99

370,93

65

0043211 - METILPREDNISOLONA 500MG + AMPOLA DILUENTE

FRASCO-A

100,00

18,88

1.888,00

80

0043226 - PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML SOL. INJ SANVAL(SP)
2ML. CAIXA COM 50

CAIXAS

25,00

96,00

2.400,00

89

0043235 - TENOXICAM 40MG/2ML SOL. INJ. 2ML

FRASCO-A

6000,00

9,87

59.220,00

92

0043238 - TRANSAMIN (ÁCIDO TRANEXÂMIC0) 50MG/ML SOL. ZYDUS/NIKKHO
INJ.

AMPOLAS

300,00

4,08

1.224,00

NOVAFARMAG(GO)

UNIAO
QUIMI(DF)

Valor total: R$ 105.297,95, (cento e cinco mil, duzentos e noventa e
sete reais e noventa e cinco centavos).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento

definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 022/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
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suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 022/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN,23 de setembro de 2020,
Prefeitura Municipal de Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
Drogafonte LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
FERNANDA LONGA DA FONTE
CPF: 574.693.181-00

____________________________________________________
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Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos
referentes ao presente pregão,adjudicoas empresas vencedoras conforme
indicado abaixo:
Resultado da Adjudicação
Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0001
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 500
4
Caixa
38,17
24,50
98,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
12.305.387/0001-73 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
IMEC

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0004
ÁGUA BIDESTILADA 10ML
2.400
Unidade
0,35
0,26
624,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
FARMACE

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0005
ÁGUA BIDESTILADA 500 ML
840
Unidade
6,18
2,75
2.310,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
FRESENIUS(CE)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0012
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOL. INJ. 5ML. CAIXA COM 100
60
Caixa
182,55
179,90
10.794,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
HYPOFARMA-M(MG)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0013
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO
2.250
Comprimido
0,43
0,04
90,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
12.305.387/0001-73 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
MEDQUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0014
CAPTOPRIL 50 MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 500
1
Caixa
45,93
42,16
42,16
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
18.588.224/0001-21 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0016
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G IV/IM SOL. INJ.
500
Ampola
33,13
12,20
6.100,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
BIOCHIMICO-(RJ)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0018
COMPLEXO B SOL INJ. 2ML
600
Frasco
1,01
0,89
534,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0019
CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 28
50
Caixa
111,26
9,32
466,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
SANDOZ(SP)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0021
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 100ML. CAIXA COM 100
30
Caixa
365,93
204,99
6.149,70
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
BEKER(SP)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0022
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 250ML. CAIXA COM 48
24
Caixa
138,50
108,99
2.615,76
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
FRESENIUS(CE)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0023
CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500ML. CAIXA COM 24
90
Caixa
85,17
61,99
5.579,10
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
FRESENIUS(CE)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0025
CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 2% 1 LITRO. CAIXA COM 12
3
Caixa
192,85
125,00
375,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
12.305.387/0001-73 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
VIC PHARMA
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0026
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 5MG/ML SOL. INJ. 5ML. CAIXA COM 50
2
Caixa
67,35
56,62
113,24
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0027
DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML SOL. INJ. 2ML
150
Ampola
1,62
1,59
238,50
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
UNIÃO QUÍMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0028
DEXAMETASONA 4MG/ML SOL. INJ. 2,5ML. CAIXA COM 100
100
Caixa
155,30
80,00
8.000,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
18.588.224/0001-21 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
FARMACE

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0029
DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 200
4
Caixa
50,00
17,14
68,56
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
UNIAO QUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0030
DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 200
5
Caixa
84,27
18,00
90,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
SANTISA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0032
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOL. INJ. 3ML. CAIXA COM 100
54
Caixa
82,48
68,99
3.725,46
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
FARMACE-CE(CE)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0033
DICLOFENACO POTÁSSICO 25MG/ML SOL. 3 ML
2.500
Ampola
1,43
1,43
3.575,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
TEUTO
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0034
DIPIRONA 500MG/2ML SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 100
125
Caixa
121,67
68,00
8.500,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
18.588.224/0001-21 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
SANTISA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0035
DIMENIDRINATO 50MG/ML + PIRIDOXINA 50MG/ML - AMPOLA COM 1ML. CAIXA COM 100
3
Caixa
158,43
94,95
284,85
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
UNIAO QUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0036
DOBUTAMINA, CLORIDRATO DE 12,5MG/ML SOL. INJ. 20ML. CAIXA COM 5
5
Caixa
192,59
50,06
250,30
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0038
ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML SOL. INJ. C/ SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS. CAIXA COM 6 SERINGAS
16
Caixa
175,00
98,40
1.574,40
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
18.588.224/0001-21 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
MYLAN

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0039
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOL. INJ. C/ SERINGAS PRÉ-ENCHIDAS. CAIXA COM 6 SERINGAS
20
Caixa
320,00
122,75
2.455,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
MYLAN(ES)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0040
EPINEFRINA (ADRENALINA) 2MG SOL. INJ. 4ML. CAIXA COM 50
6
Caixa
317,62
104,50
627,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
HIPOLABOR

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0045
FENTANILA, CITRATO DE 78,5MCG/ML 2ML. CAIXA COM 50
3
Caixa
435,35
104,62
313,86
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0050
FUROSEMIDA 10MG/ ML SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 100
7
Caixa
70,85
52,99
370,93
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
FARMACE-CE(CE)

0051
GLICERINA 12% (120MG/ML) SOL. INJ. 500ML + SONDA PARA CLISTER (SOLUÇÃO GLICERINADA PARA LAVAGEM INTESTINAL). CAIXA COM 24
6
Caixa
168,00
135,00
810,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
FARMACE

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0054
HALOPERIDOL 5MG/ML SOL. INJ. CAIXA COM 50
2
Caixa
100,41
70,00
140,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
UNIAO QUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0055
HEPARINA 5000UI/ML FRASCO-AMPOLA 5ML. CAIXA COM 50
2
Caixa
885,00
774,41
1.548,82
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
12.305.387/0001-73 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
BLAU

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0057
HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE 100MG/ML PÓ SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 50
40
Caixa
197,50
126,66
5.066,40
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
18.588.224/0001-21 NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
BLAU

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0058
HIDROCORTISONA, SUCCINATO DE 500MG/ML PÓ SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 50
40
Caixa
394,95
270,00
10.800,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
TEUTO

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0059
IPRATROPIO, BROMETO DE 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA 20ML
200
Unidade
6,28
1,28
256,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
HIPOLABOR
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0064
METILPREDNISOLONA 125MG +AMPOLA DILUENTE
50
Ampola
25,07
15,78
789,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
12.305.387/0001-73 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
NOVAFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0065
METILPREDNISOLONA 500MG + AMPOLA DILUENTE
100
Ampola
32,83
18,88
1.888,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
NOVAFARMA-G(GO)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0072
NITOPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML SOL. INJ. 2ML. CAIXA COM 1 AMPOLA
20
Caixa
22,10
18,24
364,80
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0075
OMEPRAZOL 40MG/ML SOL. INJ. 10ML FRASCOS-AMPOLA + AMPOLA DE DILUENTE
3.500
Ampola
31,56
21,00
73.500,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
UNIAO QUIMICA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0076
ONDANSETRONA 8MG SOL. INJ. 4ML. CAIXA COM 50
70
Caixa
132,06
90,00
6.300,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
HYPOFARMA

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0078
PARACETAMOL 200MG/ML FR 15 ML. CAIXA COM 100
7
Caixa
231,94
99,00
693,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
FARMACE

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0080
PROMETAZINA, CLORIDRATO DE 25MG/ML SOL. INJ 2ML. CAIXA COM 50
25
Caixa
168,50
96,00
2.400,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
SANVAL(SP)
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0082
PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 500
1
Caixa
37,06
29,54
29,54
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
12.305.387/0001-73 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
PRATI

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0085
SORO RINGER SIMPLES 500ML. CAIXA COM 24
70
Caixa
125,13
69,70
4.879,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
12.305.387/0001-73 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
HALEX ISTAR

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0086
SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO 500ML. CAIXA COM 24
50
Caixa
156,69
69,70
3.485,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
12.305.387/0001-73 RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
HALEX ISTAR

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0088
SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) CREME 50G
150
Unidade
16,08
6,28
942,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
40.787.152/0001-09 Cirufarma Comercial Ltda
PRATI DONADUZZI

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0089
TENOXICAM 40MG/2ML SOL. INJ. 2ML
6.000
Ampola
12,18
9,87
59.220,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda
UNIAO QUIMI(DF)

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0091
TRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG/ML SOL. INJ. 2ML
1.600
Ampola
3,98
0,89
1.424,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
07.055.280/0001-84 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
TEUTO

Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:

0092
TRANSAMIN (ÁCIDO TRANEXÂMIC0) 50MG/ML SOL. INJ.
300
Ampola
6,53
4,08
1.224,00
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
08.778.201/0001-26 Drogafonte Ltda

Modelo:

ZYDUS/NIKKHO
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Item:
Descrição:
Quantidade:
Unidade de Fornecimento:
Valor Referência:
Valor Final:
Valor Total:
Adjudicado em :
Adjudicado Por:
Nome da Empresa:
Modelo:

0093
TIAMINA 100MG/ML SOL. INJ. AMP COM 1ML
50
Ampola
8,71
8,71
435,50
23/09/2020 - 11:54:14
Anderson Victor da Silva Costa
05.155.425/0001-93 Casula e Vasconcelos Indústria Farmacêutica e Comércio Ltda
AMPOLA

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA
Pregoeiro(a)
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Autoridade Competente
___________________________________________________________
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Aos vinte e quatro dias, do mês de setembro do ano de dois mil e
vinte, (24/09/2020), às 14h00min, na Sala de Reunião da Comissão
Permanente de Licitações, da Prefeitura Municipal de João
Câmara/RN, com logradouro, sito, a Rua – Jerônimo Câmara, nº
74, Centro, Cep: 59.550-000, reuniu-se os integrantes da Comissão
Permanente de Licitação – CPL, formada pelos Servidores
Públicos Municipal, todos designados por força da Portaria nº 112,
de 1º de abril de 2020, mencionados em epígrafe, com a finalidade
de proceder com a abertura da reunião, e, com o desiderato de
efetivar análise nos documentos de habilitação, pertinente ao
processo licitatório epigrafado. Inicialmente, o senhor presidente
constatou a ausência do membro titular o senhor JOSENILDO
FERNANDES DE SOUZA, por motivos maiores. Em face disto,
fora convocada a senhora ALMIRAM ATALIBA DE MORAIS
LIMA, MD. Membro Suplente, a qual segue devidamente “In
Fine” assinada. Aberta a mencionada reunião, iniciando os
trabalhos às 14h10min, o senhor Presidente com a consonância dos
demais membros, analisaram a documentação apresentada por 13
(treze) empresas, quais sejam: 01. T S SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ N° 27.623.174/0001-67; 02.
APIAN ENGENHARIA EIRELI-ME, CNPJ Nº 21.969.421/000103; 03. ENSERV SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LOCAÇÕES
E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ Nº 27.060.602/0001-90; 04. AF
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO – ME, CNPJ Nº
28.432.179/0001-75, 05. CONTRUPAV CONSTRUÇÕES E
PAVIMENTOS - CNPJ Nº 30.251.160/0001-74; 06. GIRASSOL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ Nº
08.570.061/0001-04; 07. CONSTRUTORA ODECAM EIRELI –
EPP, CNPJ Nº 08.796.612/0001-44; 08. RN CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 07.555.440/0001-54; 09. D’ELON
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ Nº
24.295.256/0001-04; 10. L & M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, EPP, CNPJ Nº 28.886.148/0001-94; 11. LISBOA
ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ
Nº 29.796.351/0001-43; 12. JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI, CNPJ
Nº 10.194.352/0001-89; e, 13. L R COMERCIO MATERIAL
HOSPITALAR E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº
22.171.182/0001-04, todas devidamente por seus legítimos
representantes nos respectivos autos processuais. Contudo, o
senhor Presidente, com a anuência dos demais membros, proferiu
com a análise profunda e minuciosa de todos os documentos
apresentados pelos representantes das empresas licitantes. O
senhor Presidente da CPL, a contento, verificou que a empresa T S
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ N°
27.623.174/00067, apresentou a certidão de débitos relativos aos
tributos federais e a dívida ativa da união, com data vencida, qual
seja, de, 18/07/2020, descumprindo assim com o item 9.1.4.
Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: c. Prova de
regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos
aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; porém, ressalto que
o instrumento assegura o seguinte: O Item 9.1.4. Relativos à
Regularidade Fiscal e Trabalhista, em seu sub-item 9.1.4.1, o
licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°11.488, de 2007,

deverá
L apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
I
alguma
restrição,
sob pena de ser inabilitado. Porém, a privilégio
T
do item 14. Do julgamento das propostas, e, seu sub-item, 14.7.
A
Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o
Ç detentor do menor preço seja microempresa ou empresa
licitante
Ã
de pequeno
porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei
O
n° 11.488,
de 2007, que faça jus ao tratamento diferenciado,
havendo
alguma restrição na comprovação de sua regularidade
)
fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. Pela ordem, a procuradora legitimada da empresa
JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 10.194.352/0001-89; em
suas alegações, disse QUE: as empresas deixaram de cumprir o
item 11. DAS DECLARAÇOES COMPLEMENTARES. Subitem 11.1. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP), bem como as cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei
n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar nesta
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, revogada pela Lei Complementar
nº 147/2014, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme
modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de nº 01 e
de nº 02, exceto as empresas, D’ELON COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI-EPP, CNPJ Nº 24.295.256/0001-04, L & M
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, EPP, CNPJ Nº
28.886.148/0001-94, bem como, a declarante. O senhor Presidente
e demais membros, analisaram a objeção da procuradora
legitimada da empresa JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº
10.194.352/0001-89,
conforme
consignado
supra,
e,
oportunamente, entende, que a ausência da aludida documentação
na fase de credenciamento, não prejudica o trâmite lícito do
certame, considerando que os representantes das empresas
indicadas acima, não se fizeram presentes na aludida sessão, tendo,
apenas, protocolado seus invólucros de nº 01 (HABILITAÇÃO) e
02 (PROPOSTA DE PREÇOS), e, oportunamente, tendo,
inclusive, apresentado os documentos citados no invólucro de nº
01 (HABILITAÇÃO), sendo assim, a Comissão, decidiu de forma
unânime, pelo indeferimento das objeções pleiteadas pela eminente
representante legitimada nos autos. Por fim, a Comissão, julgou
todas as empresas devidamente habilitadas e aptas a participarem
da segunda fase do procedimento processual, qual, seja, a abertura
dos envelopes de nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS). Neste
diapasão, é insofismável consignar, que os invólucros nº 002,
(PROPOSTAS DE PREÇOS), encontram-se devidamente lacrados
e rubricados no âmbito da Sala da Comissão Permanente de
Licitação desta Edilidade. É insofismável consignar que todo o
procedimento administrativo/licitatório em comento, encontra-se
com vistas franqueadas ao público e a todos os licitantes. É de suma
relevância, também, informar aos licitantes participantes do
certame, que zelando pelo amplo direito da defesa, a Comissão, dar
cumprimento lícito ao disposto na alínea “a” do inciso I, e § 1º do
art. 109, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o qual,
considera-se em curso a partir da data de publicação desta, para,
caso tenha(m) interesse, impetrar com recurso no prazo tempestivo,
nos termos da legislação vigente. Contudo e por fim, a Comissão,
opta, em não aprazar desde logo, data para realização da sessão de
abertura, análise e julgamento das propostas, ou seja, optando de
forma “SINE DIE”, considerando que deverá obedecer o que
preceitua o disposto na alínea “a” do inciso I, e § 1º do art. 109, da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Nada mais havendo
a ser tratado, a exatamente às 17h25min, a Comissão, decidiu à
unanimidade encerrar a sessão, a qual se lavrou o presente registro
dos acontecimentos, que depois de lido e aprovado, segue
devidamente assinado pelos membros da Comissão Permanente de
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Licitação. CIENTIFIQUEM-SE, e, PUBLIQUE-SE, o inteiro
teor dessa ata de sessão na íntegra no Diário Oficial dos Municípios
do Estado do Rio Grande do Norte-FEMURN, bem como, no site
dessa edilidade, qual seja: www.joaocamara.rn.gov.br; com o
desiderato de que ninguém alegue(m) quaisquer ignorância, quanto
ao conhecimento do inteiro teor constante em epígrafe.
CUMPRA-SE, com as cautelas legais de praxe.
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA
Presidente da CPL/PMJC/RN
MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA
Membro Titular da CPL/PMJC/RN
ALMIRAM ATALIBA DE MORAIS LIMA
Membro Suplente da CPL/PMJC/RN
Convocada
___________________________________________________________

28

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 188/2020 - PROCESSO
Nº 119/2020 – PMJC - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020
– PE – SRP

Aos 23/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s)
empresa CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, nos termos da Lei nº
10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face
da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para
Registro de Preços N°022/2020, com endereço na , inscrito no CNPJ n°
40.787.152/0001-09, neste ato representado por VICENTE DE PAULO
AVELINO SOBRINHO, inscrito no CPF n° 105.939.694-72, RESOLVE
registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços
oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar
no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL
JOSEFA ALVES GODEIRO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
Fornecedor: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001- Telefone: (84)3213Email: CIRURGICABEZERRA@GMAIL.COM
09
6146/3218-6549/3223-9437
Endereço: RUA PRESIDENTE QUARESMA , 1105 , LAGOA SECA, NATAL/RN, CEP: 59031-150
Representante: VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO - CPF: 105.939.694-72

ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE
MEDIDA

QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

VLR.
TOTAL(R$)

26

0043172 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE 5MG/ML SOL. HYPOFARMA
INJ. 5ML. CAIXA COM 50

MARCA

CAIXAS

2,00

56,62

113,24

29

0043175 - DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 200

UNIAO
QUIMICA

CAIXAS

4,00

17,14

68,56

35

0043181 - DIMENIDRINATO 50MG/ML + PIRIDOXINA 50MG/ML UNIAO
- AMPOLA COM 1ML. CAIXA COM 100
QUIMICA

CAIXAS

3,00

94,95

284,85

36

0043182 - DOBUTAMINA, CLORIDRATO DE 12,5MG/ML SOL. HYPOFARMA
INJ. 20ML. CAIXA COM 5

CAIXAS

5,00

50,06

250,30

45

0043191 - FENTANILA, CITRATO DE 78,5MCG/ML 2ML. CAIXA UNIAO
COM 50
QUIMICA

CAIXAS

3,00

104,62

313,86

54

0043200 - HALOPERIDOL 5MG/ML SOL. INJ. CAIXA COM 50

CAIXAS

2,00

70,00

140,00

59

0043205 - IPRATROPIO, BROMETO DE 0,25MG/ML SOLUÇÃO HIPOLABOR
INALATÓRIA 20ML

UNIDADES

200,00

1,28

256,00

72

0043218 - NITOPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML SOL. INJ. 2ML. HYPOFARMA
CAIXA COM 1 AMPOLA

CAIXAS

20,00

18,24

364,80

75

0043221 - OMEPRAZOL 40MG/ML SOL. INJ. 10ML FRASCOS- UNIAO
AMPOLA + AMPOLA DE DILUENTE
QUIMICA

AMPOLAS

3500,00

21,00

73.500,00

76

0043222 - ONDANSETRONA 8MG SOL. INJ. 4ML. CAIXA COM HYPOFARMA
50

CAIXAS

70,00

90,00

6.300,00

88

0043234 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% (10MG/G) CREME 50G PRATI
DONADUZZI

UNIDADES

150,00

6,28

942,00

UNIAO
QUIMICA

Valor total: R$ 82.533,61, (oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e três
reais e sessenta e um centavos).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
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TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 022/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
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Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 022/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN, 23 de setembro de 2020,
Prefeitura Municipal De Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
Cirufarma Comercial LTDA
CNPJ: 40.787.152/0001-09
VICENTE DE PAULO AVELINO SOBRINHO
CPF: 105.939.694-72
__________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 117/2020 PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 3.617/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: COMERCIAL APOLO LTDA – CNPJ:
02.440.676/0001-21
Processo nº 117/2020 - Dispensa nº 3.617/2020 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL
JOSEFA
ALVES
GODEIRO,
ATENDENDO
AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.
VALOR: R$ 10.635,00 (Dez mil, seiscentos e trinta e cinco reais).
Fundamentação Legal: Art. 24, inc. II da Lei de Licitações
8666/93.
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratante
COMERCIAL APOLO LTDA
Contratada
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 119/2020 – PMJC - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 022/2020 – PE – SRP - ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 192/2020

Aos 23/09/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa RDF
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, nos
termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Eletrônico para Registro de Preços N°022/2020, com endereço na
AVENIDA INTERVENTOR MARIO CARAMA, 3918 , CIDADE DA
ESPERAÇA, NATA/RN, CEP: 59070-600, inscrito no CNPJ n°
12.305.387/0001-73, neste ato representado por FERNANDA
FERNANDES DE CARVALHO, inscrito no CPF n° 671.855.174-00,
RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em
primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL
JOSEFA ALVES GODEIRO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.

FORNECEDOR: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
TELEFONE: 84 30928000
ENDEREÇO: AVENIDA INTERVENTOR MARIO CARAMA, 3918 , CIDADE DA ESPERAÇA, NATA/RN
REPRESENTANTE: FERNANDA FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 671.855.174-00

ITEM
1
13
25
55
64
82
85
86

DESCRIÇÃO
0043147 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 500
0043159 - CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO
0043171 - CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 2% 1 LITRO. CAIXA COM 12
0043201 - HEPARINA 5000UI/ML FRASCO-AMPOLA 5ML. CAIXA COM 50
0043210 - METILPREDNISOLONA 125MG +AMPOLA DILUENTE
0043228 - PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE 40MG COMPRIMIDO. CAIXA COM 500
0043231 - SORO RINGER SIMPLES 500ML. CAIXA COM 24
0043232 - SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO 500ML. CAIXA COM 24

total: R$ 11.294,36, (onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e
trinta e seis centavos).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

DIÁRIO OFICIAL – Ed. nº 1018 – de 14.10.2020

MAR
IMEC
MED
VIC
BLA
NOV
PRAT
HAL
HAL

58
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 022/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
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decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 022/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN, 23 de setembro de 2020.
Prefeitura Municipal De Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
RDF Distribuidora De Produtos Para Saude LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
FERNANDA FERNANDES DE CARVALHO
CPF: 671.855.174-00
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 117/2020 PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Processo Administrativo nº 117/2020
O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João
Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26
da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo
administrativo que trata da contratação da empresaCOMERCIAL
APOLO LTDA, CNPJ: 02.440.676/0001-21, referente
aAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL
REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, no valor deR$
10.635,00(Dez mil seiscentos e trinta e cinco reais), vem
RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA DA LICITAÇÃO
para a contratação da referida empresa, determinando que se
proceda a publicação do devido extrato.
João Câmara/RN, 17 de Agosto de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA REFERÊNCIA: TOMADA
DE PREÇOS N° 004/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº
06080001/2020

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06080001/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS
ASSENTAMENTOS BAIXA DO NOVILHO E MODELO II,
COMUNIDADE DE ASSUNÇÃO E BAIRRO CEAC, TODAS
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN,
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes
no Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento
convocatório.
RECORRENTES: ALVES
E
AQUINO
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ Nº 16.882.115/0001-97.
Vistos.
Tendo em vista o conteúdo da Ata da Sessão Pública de julgamento
dos invólucros nº 01 (habilitação), Recurso e a Decisão da
Comissão Permanente de Licitação, sobre a celeuma recursal, a
qual adoto e passa a integrar esta decisão, ratifico o entendimento
do Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de
Licitação e Membros, pelo qual, DECIDO por conhecer o recurso
apresentado pela empresa ALVES E AQUINO SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ Nº 16.882.115/0001-97, para
no seu mérito entender por sua improcedência, julgando extinto o
feito com análise de mérito;
Retornem-se os autos ao Setor de Licitações e Contratos para as
providências que lhe são afetas.
Setor de Licitações/CPL do município de João Câmara/RN,
Quinta-feira, em, 1º de outubro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
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Prefeito Constitucional/João Câmara/RN

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL - PE 026.2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020 – PE
AVISO DE EDITAL
O Município de João Câmara/RN, por meio de seu prefeito, torna
público para conhecimento público dos interessados o Pregão
Eletrônico n° 026/2020 - SRP, que tem como objeto
a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE KIT DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR
ALUNO REFERENTE À MERENDA ESCOLAR. O Edital e
seus
anexos
encontram-se
disponíveis
nos
sites
www.portaldecompraspublicas.com.br,
www.licitafacil.tce.rn.gov.br, www.licitacaojoaocamara.com.br
ou na sede do Setor de Licitação com endereço na Rua Jerônimo
Câmara, 74, Centro, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das
14h:00min às 17h:00min. Para participação da licitação ou simples
acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na
internet, a página www.portaldecompraspublicas.com.br. As
propostas comerciais e os documentos para habilitação serão
recebidas a partir das 09h:00m do dia 05/10/2020 até as 08h:59m
do dia 14/10/2020, por meio do sistema eletrônico. A sessão
pública eletrônica será aberta às 09h:00min (horário de Brasília) do
dia 14 de outubro de 2020.
João Câmara/RN, em 02 de outubro de 2020.

35
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor MASTERCOOP SAÚDE-COOPERATIVA DE
TRABALHO DE POF. CPJ: 26893.523/0001-06 referente a nota
de liquidação n. º 785/2020, datada de 05/10/2020, do empenho nº
929002/2020, no valor de R$ 183.000,00 (Cento oitenta três mil
reais), referente nota fiscal nº. 000583/2020. A referida aquisição
de serviços médicos plantonista diurnos e noturnos e consultas
especializadas, destinados a secretaria de saúde do município.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de Contratação de pessoa jurídica, especializada,
visando a execução dos serviços médicos plantonista, diurno e
noturno e consultas em especialidades destinados a secretaria
municipal de saúde.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 05 de outubro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito
___________________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 006/2020 DO CONCURSO
001/2019

O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no Art. 70, inciso
II, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor ROTA ATIVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE
VEÍCULOS EIRELI-CNPJ: 18.672.761/0001-55
Referente a nota de liquidação n. º 727/2020, datada de 17/09/2020,
do empenho nº. 911002/2020, no valor de R$ 15.736,45 (quinze
mil setecentos trinta seis reais e quarenta cinco centavos), referente
nota fiscal nº. 000667.749 O referido pagamento necessidade de
aquisição de locação de veículo para atender as necessidades da
secretaria municipal de saúde.
Para o correto e imediato funcionamento das atividades das
secretarias municipais, motivo pelo qual justificamos a quebra da
ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra
identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 02 de outubro de 2020.

Convocar, com observância do ítem 15.1 do Edital de Abertura do
Concurso 001/2019 e da ordem de classificação, os candidatos
relacionados no Anexo I deste Edital, classificados conforme Portaria de
Homologação nº 025/2020 publicada no Diário Oficial Nº 2217 no dia 24
de fevereiro de 2020, para o Curso de Formação de Agentes de Combate
às Endemias.
Os convocados deverão dirigir-se no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
data da publicação deste Edital ao setor de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de João Câmara para realizarem as suas matrículas
munidos de todos os documentos exigidos no item 5.1 do Edital de
Abertura do Concurso 001/2019, bem como cópias de boa qualidade dos
respectivos documentos pessoais:
Certificado de Ensino Médio devidamente registrado pelo Conselho
Estadual de Educação, RG (recente até dez anos), CPF, Título de Eleitor
com último comprovante de quitação eleitoral, PIS/PASEP, Carteira de
Trabalho, Carteira de Reservista (para homens), Certidão de Casamento
ou de Averbação de Divórcio, Comprovante de Residência atualizado,
02(duas) fotos 3x4 recentes, Certidão de Nascimento dos dependentes.
O referido Curso de Formação para Agentes de Combate às Endemias terá
uma carga horária de 80 horas e se iniciará no dia 03 de novembro de 2020.
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Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João
Câmara-RN, em 05 de outubro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
ANEXO I
Agente de Combate de Controle às Endemias (GAFURINGA)

CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6

INSCRIÇÃO
197952-3
197157-1
201316-3
209393-5
210753-9
213146-7

NOME
ANDREZA RANYELLE SILVA LOPES DE OLIVEIRA
MAGDIEL PEREIRA DE SOUZA
DAVI ARAUJO DE SOUZA
MARCELINO DA SILVA
DEISON RAFAEL DE OLIVEIRA
JESIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA

NASCIMENTO
22/02/1989
12/08/1999
01/05/1998
20/02/1986
25/09/1988
13/05/1999

Agente de Combate de Controle às Endemias (SÃO FRANCISCO)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6

INSCRIÇÃO
202812-2
228126-3
202410-7
210728-2
214035-6
215994-3

NOME
LIDIA VALCACIO DE SOUSA
EUDES SOARES RUMAO
GILDERLANEO SANTOS OLIVEIRA DA SILVA
EWERILSON COUTINHO DE ABREU
IZAEL TEIXEIRA DA SILVA
MARIA ADRIANA CAMARA DA SILVA

NASCIMENTO
23/06/1994
06/08/2001
08/01/1996
14/02/1987
08/12/1997
08/05/1988

Agente de Combate de Controle às Endemias (VILA NOVA)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6

INSCRIÇÃO
229772-9
211854-0
212460-1
213028-5
211077-7
215532-0

NOME
REJANILSON MOURA MONTEIRO
JOSIANE DA SILVA SANTOS
LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO
MAX SILVA DE MELO
JACIELY CRISTIANE DO NASCIMENTO DE MOURA
WENDERSON BARBOSA DE BRITO

NASCIMENTO
16/03/1981
14/06/1998
08/05/1998
18/08/1995
12/09/2000
31/07/1992

Agente de Combate de Controle às Endemias (COHAB)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6

INSCRIÇÃO
213925-1
230291-1
213175-5
212135-4
218973-7
209854-0

NOME
ISAQUE SAMY DE ANDRADE
CECILIA EDWVIRGENS DE OLIVEIRA DA SILVA
VANESSA DA SILVA SANTOS
WILLIAN DAVID GOMES DA SILVA
MILCA RIZIA ROBERTO DOS SANTOS LIMA
REJANE CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA

NASCIMENTO
09/04/1988
23/03/1988
29/12/2001
10/05/2000
17/09/1993
03/01/1990

Agente de Combate de Controle às Endemias (QUEIMADAS,
MODELO e LAGEADO)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3
4
5
6

INSCRIÇÃO
233321-1
226560-8
227228-5
223006-7
229389-7
214002-6

NOME
RONDINELY SILVA DA CRUZ
JAMILY SOARES DA SILVEIRA
ERIC RODRIGO COSTA DE PAIVA
FRANCIVALDO TOMAZ DE ARAUJO
OZAIR FERNANDES DA ROCHA
JOSILENE DA SILVA

NASCIMENTO
15/09/1983
08/10/2002
04/08/1991
05/11/1983
12/02/1981
01/05/2000

Agente de Combate de Controle às Endemias (CENTRO I)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3

INSCRIÇÃO
225837-0
232384-2
210932-1

NOME
ALFREDO WAGNER MORAIS DIAS
TELMA CARLA BOSCO DA SILVA
ARISSON ALBERTO DE SOUZA

NASCIMENTO
21/07/1992
11/11/1986
03/04/1990

Agente de Combate de Controle às Endemias (BELA VISTA)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3

INSCRIÇÃO
208666-6
224535-6
214548-5

NOME
RONIS SILVA DE MACEDO
FRANCINETE LOPES DE MEDEIROS
LARISSA CAVALCANTI SANTOS
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NASCIMENTO
17/09/1994
19/03/1982
19/08/1999
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CLASSIFICAÇÃO
1

INSCRIÇÃO
228419-6

2

211392-0

3
NOME
LAYSE KAREN PAIVA DE OLIVEIRA
4
EDVANIO SILVA CAMARA
FRANCISCO ISMAEL DE SOUZA
5

211017-0

6
7

226706-0
227795-9

Agente de Combate de Controle às Endemias (MORADA NOVA,
AMARELÃO, VALENTIM e ASSUNÇÃO)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3

INSCRIÇÃO
225718-3
210144-8
209201-0

Agente de Combate de Controle às Endemias (BOA VISTA)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3

INSCRIÇÃO
198133-3
230856-2
229633-2

225241-0
226804-3

NOME
8
POLIANA DE BRITO SOARES
ANTTOGONY RAMON OLIVEIRA DA CAMARA
9
MARIA KAROLINY DE ARAUJO PEREIRA
10

226666-4
205123-5
223972-0

NOME
GURGIANE
RODRIGUES
GURGEL
LEONARDO PINHEIRO FONTES
DE SOUZA
ANA BRENA
SILVA DE
NASCIMENTO
MIRANDA
26/09/1999
LARISSA ARAÚJO LUZ DE
06/07/1989
OLIVEIRA
06/07/1994
CARLA SAMILY DE OLIVEIRA
COSTA
FELIPE AMERICO MOREIRA
TALYTA ROSE LOPES DA
SILVA
MARCELA NASCIMENTO
LETÍCIA DA SILVA
AZEVEDO 03/02/1993
19/03/1995
FRANCISCO
DAS CHAGAS
PINTO SOBRINHO
15/05/2001
KALLYZA
PEREIRA
DE
MEDEIROS

NASCIMENTO
04/04/1990
06/11/1987
09/08/1992
29/08/1992
25/12/1988
04/09/1991
28/06/1987
06/06/1994
24/09/1990
15/11/1984

Agente de Combate de Controle às Endemias (PLANALTO)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3

INSCRIÇÃO
208236-8
197209-3
213145-1

NOME
ALISON SIDNEI FERREIRA DE ANDRADE
DEBORA LOISE SILVA DE ARAUJO
GHEHHYF HELOISA NASCIMENTO DA SILVA

NASCIMENTO
29/10/1996
10/01/1994
19/11/2001

Técnico de Enfermagem
Agente de Combate de Controle às Endemias (CENTRO II)
CLASSIFICAÇÃO
1
2
3

INSCRIÇÃO
199951-3
212498-9
223994-0

NOME
ADRIANO TAVARES ANANIAS
RAQUEL GOMES DE MORAIS
LUIZ MARIO SILVA DE FARIAS

___________________________________________________________

37

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 005/2020 DO CONCURSO
001/2019 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no Art. 70, inciso
II, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Convocar, com observância da ordem de classificação, os candidatos
relacionados no Anexo I deste Edital, classificados conforme Portaria de
Homologação nº 025/2020 publicada no Diário Oficial Nº 2217 no dia 24
de fevereiro de 2020, para ocuparem os cargos de provimento efetivo na
função de Odontólogo Cirurgião e Técnico de Enfermagem.
Os
convocados
deverão
enviar
para
o
email recursoshumanospmjc@hotmail.com no prazo de 30 (trinta dias) à
contar da data desta publicação, todos os documentos exigidos no item 5.1
do Edital de Abertura do Concurso 001/2019, bem como cópias de boa
qualidade dos respectivos documentos pessoais:
RG (recente até dez anos), CPF, Título de Eleitor com último comprovante
de quitação eleitoral, PIS/PASEP, Carteira de Trabalho, Carteira de
Reservista (para homens), Certidão de Casamento ou de Averbação de
Divórcio, Comprovante de Residência atualizado, 02(duas) fotos 3x4
recentes, Certidão de Nascimento dos dependentes.
Após a entrega de todos os documentos elencados acima, os candidatos
convocados
podem
encaminhar
também
para
o
email recursoshumanospmjc@hotmail.com cópias de boa qualidade dos
exames admissionais conforme o Anexo II deste instrumento de
convocação.
Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João
Câmara-RN, em 30 de setembro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
ANEXO I
Odontólogo Cirurgião

CLASSIFICAÇÃO
1

INSCRIÇÃO
213513-1

2
3

211157-1
197930-3

NOME
FRANCICRYS
DA SILVA ALVES
NASCIMENTO
ANDRADE
20/07/1975
DEBORA SOUZA SANTIAGO
29/06/1995
CHRISTIANO ALBERTO DA
10/06/2001
SILVA

NASCIMENTO
23/11/1981
20/08/1994
25/06/1980

ANEXO II
RELAÇÃO DE EXAMES NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO
• GLICOSE
• HEMOGRAMA COMPLETO
• ACUIDADE VISUAL
• UREIA
• CREATININA
• COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES
• TRIGLICERÍDIOS
• GAMA GT
• TGO
• TGP
• SOROLOGIAS PARA CHAGAS
• VDRL
• HBSAg
• ANTI HBs
• ANTI HBc e ANTI HCV
• SUMÁRIO DE URINA
• CITOLOGIA CERVICAL PARA MULHERES
• ECG (ELETROCARDIOGRAMA)
• EXAME DE SANIDADE MENTAL (FORNECIDO POR MÉDICO
PSIQUIATRA)
• LAUDO ADMISSIONAL EXPEDIDO PELO MÉDICO DA ÁREA DO
TRABALHO
• DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ITEM 5.1 DO EDITAL
001/2019
__________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 110/2020 - PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 003/2020

O Prefeito Constitucional do Município de João Câmara/RN,
vem TORNAR
PÚBLICO a HOMOLOGAÇÃO do
Processo
Administrativo nº 110/2020, na Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 003/2020, em, 22 de setembro de 2020, sendo ADJUDICADO o
seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM APURADO PELO MAIOR DESCONTO,
INCIDENTE, SOBRE A TABELA SINAPI PARA AQUISIÇÃO
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FUTURA E DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO
GERAL,
HIDRÁULICOS,
ELÉTRICOS,
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA,
PINTURA,
MATERIAIS
ESTRUTURAIS, ARTEFATOS DE CIMENTO, CERÂMICOS,
ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, FERRAMENTAL,
MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM GERAL,
METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E COBERTURA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E
DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN, em favor da seguinte empresa:
FORNECEDOR: M S S FERREIRA COMERCIO DA CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ:24.149.152/0001- TELEFONE: (84) 3262-2101
19
ENDEREÇO: PRAÇA BAIXA VERDE, Nº66, CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000
REPRESENTANTE: MARCOS SERGIO SOARES FERREIRA - CPF: 721.176.134-20
ITEM
DESCRIÇÃO
2
4
7
8
9

5

6
10

EMAIL: FCOSMEFERRAGENS@HOTMAIL.COM

PERCENTUAL MÍNIMO DE DESCONTO VALOR MÁXIMO POR ITEM PARA 12
NA TABELA SINAPI (%)
MESES/R$
0039348 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ELÉTRICOS,ILUMINAÇÃO PÚBLICA 13%
R$ 400.000,00
E HIDROSANITARIAS)
0039351 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(FERRAMENTAL)
13,2%
R$ 100.000,00

FORNECEDOR: KENIA SABATTYNE DE O. BORGES - ME
CNPJ:08.758.623/0001- TELEFONE: (84) 3262-2054
30
ENDEREÇO: PRAÇA BAIXA VERDE, 57 , CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000
REPRESENTANTE: KENIA SABATTYNE DE O. BORGES - CPF: 066.004.194-40
ITEM
DESCRIÇÃO
3

EMAIL: SACIACONSTRUTORA100@GMAIL.COM

PERCENTUAL MÍNIMO DE DESCONTO VALOR MÁXIMO POR ITEM PARA 12
NA TABELA SINAPI (%)
MESES/R$
0039349 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(MATERIAL ESTRUTURAL, PEDRA, 12,9%
R$ 125.000,00
AREIA, BRITA E AFINS
0039357 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ARTEFATOS DE CIMENTO, PRÉ- 12,8%
R$ 120.000,00
MOLDADOS E AFINS)
0039353 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(MADEIRA SERRADA)
13,1%
R$ 70.000,00
0039354 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ESQUADRIA, METALÚRGICA E 13%
R$ 75.000,00
FUNILARIA)
0039355 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ARTEFATOS CERÂMICOS, 13%
R$ 100.000,00
TELHAS,TIJOLOS E AFINS)

FORNECEDOR: F. COSME DA SILVA FERRAGENS - ME
CNPJ:04.645.619/0001- TELEFONE: (84) 3262-3091
04
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ DA PENHA , 59 , CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000
REPRESENTANTE: ANA ADRIANA RIBEIRO DANTAS DA SILVA - CPF: 875.980.004-68
ITEM
DESCRIÇÃO
1

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de realização de de serviço de saúde nas práticas
integrativas (acupuntura auricular, moxabustão, eletroterapia,
florais de ba, massoterapia, agulhas sistémicas, ventosa terapia,
reflexologia podal, sangria, acupuntura sistémica e craniopuntura),
motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o

EMAIL: ROLDAOFERRAGENS@BOL.COM.BR

PERCENTUAL MÍNIMO DE DESCONTO VALOR MÁXIMO POR ITEM PARA 12
NA TABELA SINAPI (%)
MESES/R$
0039350 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ACABAMENTO INTERNO E 13,6%
R$ 200.000,00
EXTERNO,LOUÇAS E METAIS SAN
0039352 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(PAISAGÍSTICOS)
13,6%
R$ 26.250,00
0039356 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(FERRAGEM, VERGALHÕES E AFINS) 13,6%
R$ 70.000,00

referido pagamento e as publicações necessárias.
Tudo de conformidade com o presente termo, para que surta seus efeitos
legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, ao Decreto Municipal nº
066/2013, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de
1993. Pelo que se lavrou o presente Termo.

João Câmara-RN, 05 de outubro de 2020.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN, Segunda-feira, em, 05 de outubro de 2020.

___________________________________________________________

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor ERIKA FERNANDES PINHEIRO - ME referente a
nota de liquidação n.º719/2020/, datada de 16/09/2020, do
empenho nº. 909002/2020, no valor de R$ 15.001,00 (quinze mil e
hum real), referente nota fiscal nº. 00029/2020 O referido
pagamento refere-se a realização de serviço de saúde nas práticas
integrativas (acupuntura auricular, moxabustão, eletro terapia,
florais de ba, massoterapia, agulhas sistémicas, ventosa terapia,
reflexologia podal, sangria, acupuntura sistémica e craniopuntura).

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 195/2020 - PROCESSO
Nº 110/2020 – PMJC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
– PP – SRP

Aos 05/10/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa KENIA
SABATTYNE DE O. BORGES - ME, nos termos da Lei nº 10.520/02,
Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro
de Preços N°003/2020, com endereço na PRAÇA BAIXA VERDE, 57 ,
CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000 , inscrito no CNPJ n°
08.758.623/0001-30, neste ato representado por KENIA SABATTYNE
DE O. BORGES, inscrito no CPF n° 066.004.194-40, RESOLVE
registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços
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oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar
no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
APURADO PELO MAIOR DESCONTO, INCIDENTE, SOBRE A
TABELA SINAPI PARA AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL,
HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA,
MATERIAIS ESTRUTURAIS, ARTEFATOS DE CIMENTO,
CERÂMICOS,
ACABAMENTO
INTERNO
E
EXTERNO,
FERRAMENTAL, MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM
GERAL, METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E
COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN..
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: KENIA SABATTYNE DE O. BORGES - ME
CNPJ: 08.758.623/0001-30

TELEFONE: (84) 3262-2054

EMAIL: ROLDAOFERRAGENS@BOL.COM.BR

ENDEREÇO: PRAÇA BAIXA VERDE, 57 , CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000
REPRESENTANTE: KENIA SABATTYNE DE O. BORGES - CPF: 066.004.194-40

ITEM DESCRIÇÃO

PERCENTUAL MÍNIMO DE VALOR MÁXIMO POR ITEM PARA 12
DESCONTO
NA
TABELA MESES/R$
SINAPI (%)

3

0039350
MATERIAIS
PARA
MANUTENÇÃO 13,6%
GERAL(ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO,LOUÇAS E
METAIS SAN

R$ 200.000,00

6

0039352
MATERIAIS
GERAL(PAISAGÍSTICOS)

MANUTENÇÃO 13,6%

R$ 30.000,00

10

0039356
MATERIAIS
PARA
GERAL(FERRAGEM, VERGALHÕES E AFINS)

MANUTENÇÃO 13,6%

R$ 80.000,00

PARA

Valor total: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 003/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
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diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de

Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços
nº 003/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN,05 de outubro de 2020.
Prefeitura Municipal de Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
Kenia Sabattyne de O. Borges - ME
CNPJ: 08.758.623/0001-30
KENIA SABATTYNE DE O. BORGES
CPF: 066.004.194-40
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 193/2020 - PROCESSO
Nº 110/2020 – PMJC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
– PP – SRP

Aos 05/10/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
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como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa M S S
FERREIRA COMERCIO DA CONSTRUCAO CIVIL, nos termos da
Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis,
em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para
Registro de Preços N°003/2020, com endereço na PRAÇA BAIXA
VERDE, 66 , CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000, inscrito
no CNPJ n° 24.149.152/0001-19, neste ato representado por MARCOS
SERGIO SOARES FERREIRA, inscrito no CPF n° 721.176.134-20,
RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em
primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
APURADO PELO MAIOR DESCONTO, INCIDENTE, SOBRE A
TABELA SINAPI PARA AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL,
HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA,
MATERIAIS ESTRUTURAIS, ARTEFATOS DE CIMENTO,
CERÂMICOS,
ACABAMENTO
INTERNO
E
EXTERNO,
FERRAMENTAL, MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM
GERAL, METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E
COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: M S S FERREIRA COMERCIO DA CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 24.149.152/0001-19

TELEFONE: (84) 3262-2101

EMAIL: SACIACONSTRUTORA100@GMAIL.COM

ENDEREÇO: PRAÇA BAIXA VERDE, 66 , CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000
REPRESENTANTE: MARCOS SERGIO SOARES FERREIRA - CPF: 721.176.134-20

ITEM DESCRIÇÃO

PERCENTUAL
MÍNIMO
DE VALOR MÁXIMO POR ITEM
DESCONTO NA TABELA SINAPI (%)
PARA 12 MESES/R$

2

0039349 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(MATERIAL 12,9%
ESTRUTURAL, PEDRA, AREIA, BRITA E AFINS

R$ 125.000,00

4

0039357 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ARTEFATOS 12,8%
DE CIMENTO, PRÉ-MOLDADOS E AFINS)

R$ 120.000,00

7

0039353 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(MADEIRA 13,1%
SERRADA)

R$ 70.000,00

8

0039354 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ESQUADRIA, 13%
METALÚRGICA E FUNILARIA)

R$ 75.000,00

9

0039355 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ARTEFATOS 13%
CERÂMICOS, TELHAS,TIJOLOS E AFINS)

R$ 100.000,00

Valor total: R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 003/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
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a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços
nº 003/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN,05 de outubro de 2020.
Prefeitura Municipal de Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
M S S Ferreira Comercio da Construcao Civil
CNPJ: 24.149.152/0001-19
MARCOS SERGIO SOARES FERREIRA
CPF: 721.176.134-20
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 193/2020 - PROCESSO
Nº 110/2020 – PMJC - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
– PP – SRP

Aos 05/10/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa M S S
FERREIRA COMERCIO DA CONSTRUCAO CIVIL, nos termos da
Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis,
em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para
Registro de Preços N°003/2020, com endereço na PRAÇA BAIXA
VERDE, 66 , CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000, inscrito
no CNPJ n° 24.149.152/0001-19, neste ato representado por MARCOS
SERGIO SOARES FERREIRA, inscrito no CPF n° 721.176.134-20,
RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em
primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
APURADO PELO MAIOR DESCONTO, INCIDENTE, SOBRE A
TABELA SINAPI PARA AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL,
HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA,
MATERIAIS ESTRUTURAIS, ARTEFATOS DE CIMENTO,
CERÂMICOS,
ACABAMENTO
INTERNO
E
EXTERNO,
FERRAMENTAL, MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM
GERAL, METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E
COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: M S S FERREIRA COMERCIO DA CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 24.149.152/0001-19

TELEFONE: (84) 3262-2101

EMAIL: SACIACONSTRUTORA100@GMAIL.COM

ENDEREÇO: PRAÇA BAIXA VERDE, 66 , CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000
REPRESENTANTE: MARCOS SERGIO SOARES FERREIRA - CPF: 721.176.134-20

ITEM DESCRIÇÃO

PERCENTUAL MÍNIMO DE DESCONTO VALOR MÁXIMO POR ITEM
NA TABELA SINAPI (%)
PARA 12 MESES/R$

2

0039349 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(MATERIAL 12,9%
ESTRUTURAL, PEDRA, AREIA, BRITA E AFINS

R$ 125.000,00

4

0039357 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ARTEFATOS DE 12,8%
CIMENTO, PRÉ-MOLDADOS E AFINS)

R$ 120.000,00

7

0039353 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(MADEIRA 13,1%
SERRADA)

R$ 70.000,00

8

0039354 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ESQUADRIA, 13%
METALÚRGICA E FUNILARIA)

R$ 75.000,00

9

0039355 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL(ARTEFATOS 13%
CERÂMICOS, TELHAS,TIJOLOS E AFINS)

R$ 100.000,00

Valor total: R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado

do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 003/2020, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
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II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de

Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços
nº 003/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN,05 de outubro de 2020.
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Prefeitura Municipal de Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
M S S Ferreira Comercio da Construcao Civil
CNPJ: 24.149.152/0001-19
MARCOS SERGIO SOARES FERREIRA
CPF: 721.176.134-20
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 194/2020 - PROCESSO
Nº 110/2020 – PMJC PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 –
PP – SRP

Aos 05/10/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça
Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa F. COSME
DA SILVA FERRAGENS - ME, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n°
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação
da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços
N°003/2020, com endereço na , inscrito no CNPJ n° 04.645.619/0001-04,
neste ato representado por ANA ADRIANA RIBEIRO DANTAS DA
SILVA, inscrito no CPF n° 875.980.004-68, RESOLVE registrar os
preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela
empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
APURADO PELO MAIOR DESCONTO, INCIDENTE, SOBRE A
TABELA SINAPI PARA AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL,
HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA,
MATERIAIS ESTRUTURAIS, ARTEFATOS DE CIMENTO,
CERÂMICOS,
ACABAMENTO
INTERNO
E
EXTERNO,
FERRAMENTAL, MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM
GERAL, METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E
COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN..
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
FORNECEDOR: F. COSME DA SILVA FERRAGENS - ME
CNPJ: 04.645.619/0001-04

TELEFONE: (84) 3262-3091

EMAIL: FCOSMEFERRAGENS@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ DA PENHA , 59 , CENTRO, JOÃO CÂMARA/RN, CEP: 59550-000
REPRESENTANTE: ANA ADRIANA RIBEIRO DANTAS DA SILVA - CPF: 875.980.004-68

ITEM

DESCRIÇÃO

1

0039348
MATERIAIS
PARA
GERAL(ELÉTRICOS,ILUMINAÇÃO
HIDROSANITARIAS)
0039351
MATERIAIS
PARA
GERAL(FERRAMENTAL)

5

PERCENTUAL MÍNIMO VALOR MÁXIMO POR
DE
DESCONTO
NA ITEM
PARA
12
TABELA SINAPI (%)
MESES/R$
MANUTENÇÃO 13%
PÚBLICA
E

R$ 400.000,00

MANUTENÇÃO 13,2%

R$ 100.000,00

Valor total: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua

vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do
Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante,
para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro
de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação
ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas
com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de até 20 (vinte) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota
de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais
por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos
bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o
qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos
materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente,
se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para
Registro de Preços n° 003/2020, a Administração da entidade contratante
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poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos
incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas
junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos
preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de

compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com as especificações constantes da proposta
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o
seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar
a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos
dela decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando
não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA
AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão
autorizadas, caso a caso, pela contratante.
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação
ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão
requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE
FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da cláusula
segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$),
serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura
da presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes
no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos
e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do
Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e
emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei
8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços
nº 003/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro,
com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93,
10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço
na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata,
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
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julgadas no foro da cidade de João Câmara/RN, com exclusão de qualquer
outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que
também o subscrevem.
João Câmara/RN,05 de outubro de 2020.
Prefeitura Municipal de Joao Camara
CNPJ: 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF: 028.976.474-26
F. Cosme da Silva Ferragens - ME
CNPJ: 04.645.619/0001-04
ANA ADRIANA RIBEIRO DANTAS DA SILVA
CPF: 875.980.004-68
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL - PE 025/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2020 – PE
AVISO DE EDITAL
O Município de João Câmara/RN, por meio de seu prefeito, torna
público para conhecimento público dos interessados o Pregão
Eletrônico n° 025/2020 - SRP, que tem como objeto
a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL
REGIONAL JOSEFA ALVES GODEIRO NO MUNICÍPIO
DE JOÃO CÂMARA/RN. OEditaleseus anexos encontram-se
disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br,
www.licitafacil.tce.rn.gov.br, www.licitacaojoaocamara.com.br
ou na sede da Secretaria Municipal de Finanças com endereço na
Rua Jerônimo Câmara, 50, Centro, no horário das 08h:00min às
14h:00min. Para participação da licitação ou simples
acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na
internet, a página www.portaldecompraspublicas.com.br. As
propostas comerciais serão recebidas a partir das 09h:00m do dia
07/10/2020 até as 08h:59m do dia 21/10/2020, por meio do sistema
eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:00min
(horário de Brasília) do dia 21 de outubro de 2020.
João Câmara/RN, em 06 de outubro de 2020.

001.137.780, residente a Rua sete de setembro- Joao Câmara/RN,
depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal n.º
4.320/64 de 17.03.1964, a importância de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais.), correspondente a 04 diária(s) para fazer face às despesas .
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a), Mario
Sergio de Lima Batista, com viagem marcada para o dia
11/10/2020.ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E
ADOLECENTES. Tendo em vista resolver assunto inerente a
constituição
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN,06/10/2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 062/2020-GP.-DIÁRIA

EMENTA: Concede recurso a título de diária ao Gabinete
do Prefeito do Município de João Câmara/RN e, dão
outras providencias.
O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Dalva Maria
Paulino da Silva, portador do CPF: 876.670.534-72, RG 001.354.900,
residente a Rua Miguel Seabra,6-A- João Câmara/RN, depois de
observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64 de
17.03.1964, a importância de R$ 1.000,00 (Hum mil reais.),
correspondente a 04 diária(s) para fazer face às despesas .
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Dalva Maria
Paulino da Silva,, com viagem marcada para o dia 11/10/2020.
ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO
AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLECENTE.Tendo em vista
resolver assunto inerente a constituição
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN,06/10/2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 063/2020-GP.-DIÁRIA

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito
___________________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 067/2020-GP.-DIÁRIA

EMENTA: Concede recurso a título de diária ao Gabinete do
Prefeito do Município de João Câmara/RN e, dão outras
providencias.
O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de atribuições legais
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Mario
Sergio de Lima Batista , portador do CPF: 490.272.044-20, RG

EMENTA: Concede recurso a título de diária ao
Gabinete do Prefeito do Município de João
Câmara/RN e, dão outras providencias.
O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de atribuições legais
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Maria
Vilma Bezerra Barros portador do CPF: 672.565.624-20, RG
1.089.396, residente a Rua Estudante Maria Dantas,53-Joao
Câmara/RN, depois de observadas as exigências estabelecidas na
Lei Federal n.º 4.320/64 de 17.03.1964, a importância de R$
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1.000,00 (Hum mil reais.), correspondente a 04 diária(s) para fazer
face às despesas .
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Maria
Vilma Bezerra Barros, com viagem marcada para o dia 11/10/2020.
ENCONTRO
NACIONAL
DE
PREVENÇÃO
E
ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E
ADOLECENTES. Tendo em vista resolver assunto inerente a
constituição
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN,06/10/2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 066/2020-GP.-DIÁRIA

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN,06/10/2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 064/2020-GP.-DIÁRIA

EMENTA: Concede recurso a título de diária ao Gabinete
do Prefeito do Município de João Câmara/RN e, dão
outras providencias.O Prefeito Municipal de João
Câmara, no uso de atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal:
RESOLVE:Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a)
Susana Kaline Marçal da Silveira portador do CPF: 072.254.924-54, RG
002.535.508, residente no município de Joao Câmara/RN, depois de
observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64 de
17.03.1964, a importância de R$ 1.000,00 (Hum mil reais.),
correspondente a 04 diária(s) para fazer face às despesas .Art. 1º Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Susana Kaline Marçal
da Silveira, com viagem marcada para o dia 11/10/2020. ENCONTRO
NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO
SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLECENTES.Tendo em vista resolver
assunto inerente a constituiçãoArt. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação.

EMENTA: Concede recurso a título de diária ao Gabinete do
Prefeito do Município de João Câmara/RN e, dão outras
providencias.
O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de atribuições legais
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Marcos
Antônio Alexandre da Silva Junior portador do CPF: 017.375.52400, RG 003.145.984, residente a Rua Nova Descoberta,215- Joao
Câmara/RN, depois de observadas as exigências estabelecidas na
Lei Federal n.º 4.320/64 de 17.03.1964, a importância de R$
1.000,00 (Hum mil reais.), correspondente a 04 diária(s) para fazer
face às despesas .
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a), Marcos
Antônio Alexandre da Silva Junior com viagem marcada para o dia
11/10/2020.ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E
ADOLECENTES.Tendo em vista resolver assunto inerente a
constituição
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN,06/10/2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de João Câmara/RN,06/10/2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 062/2020-GP.-DIÁRIA

EMENTA: Concede recurso a título de diária ao Gabinete
do Prefeito do Município de João Câmara/RN e, dão
outras providencias.
O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de atribuições legais que lhe
confere a Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Dalva Maria
Paulino da Silva, portador do CPF: 876.670.534-72, RG 001.354.900,
residente a Rua Miguel Seabra,6-A- João Câmara/RN, depois de
observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64 de
17.03.1964, a importância de R$ 1.000,00 (Hum mil reais.),
correspondente a 04 diária(s) para fazer face às despesas .
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Dalva Maria
Paulino da Silva,, com viagem marcada para o dia 11/10/2020.
ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO
AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLECENTE.Tendo em vista
resolver assunto inerente a constituição

___________________________________________________________
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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 067/2020-GP.-DIÁRIA

EMENTA: Concede recurso a título de diária ao Gabinete do
Prefeito do Município de João Câmara/RN e, dão outras
providencias.
O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de atribuições legais
que lhe confere a Lei Orgânica Municipal:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a) Mario
Sergio de Lima Batista , portador do CPF: 490.272.044-20, RG
001.137.780, residente a Rua sete de setembro- Joao Câmara/RN,
depois de observadas as exigências estabelecidas na Lei Federal n.º
4.320/64 de 17.03.1964, a importância de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais.), correspondente a 04 diária(s) para fazer face às despesas .
Art. 1º - Conceder recurso a título de diária para o(a) Sr.(a), Mario
Sergio de Lima Batista, com viagem marcada para o dia
11/10/2020.ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E
ADOLECENTES. Tendo em vista resolver assunto inerente a
constituição
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL
Contratada

Prefeitura Municipal de João Câmara/RN,06/10/2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos
a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor ;OXINE
GASES MEDICINAIS EIRELI-ME-CNPJ 29311.515/0001-94.
Nº Liquidação
787/2020
788/2020

Nº Empenho
1001001/2020
1001002/2020

Valor R$
2.940,00
1.000,00

Nota Fiscal
2694/2020
2695/2020

O referido pagamento refere-se contratação de empresa, para locação de
cilindros, e suas recargas, tendo em vista que o processo licitatório de
dispensa nº 103/2020, não foi suficiente para suprir as necessidades da
unidade de apoio a COVID-19. Todo serviço será pago com credito
extraordinário corona vírus (COVID-19)
O pagamento das referidas notas fiscais foi feito antecipadamente pela
necessidade de contratação de empresa, para locação de cilindros, e suas
recargas, tendo em vista que o processo licitatório de dispensa nº
103/2020, não foi suficiente para suprir as necessidades da unidade de
apoio a COVID-19. Todo serviço será pago com credito extraordinário
corona vírus (COVID-19)
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido
pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 07 de outubro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 130

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4.241/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMAR
Contratada: CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL – CNPJ:
09.234.399/0001-40
Processo nº 130/2020 - Dispensa nº 4.241/2020 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
CAMINHÃO COM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA
LIMPEZA DE FOSSA E ESGOTO POR MEIO DE SUCÇÃO À
VÁCUO, COM CAPACIDADE DO SUGADOR DE NO
MÍNIMO 15M³ (COM MOTORISTA INCLUIDO, EM
HORÁRIO COMERCIAL EM DIAS ÚTEIS), ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E URBANISMO.
VALOR: R$ 85.800,00 (oitenta e cinco mil e oitocentos reais).
Fundamentação Legal: Art. 24, inc. IV, da Lei de Licitações
8666/93.
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratante
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 2) PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº. 06080001/2020 TOMADA DE
PREÇOS Nº. 004/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO
DE
CONSTRUÇÃO
DE
PRAÇAS
NOS
ASSENTAMENTOS BAIXA DO NOVILHO E MODELO II,
COMUNIDADE DE ASSUNÇÃO E BAIRRO CEAC, TODAS
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico
e demais anexos do aludido instrumento convocatório.
A Comissão Permanente de Licitação - CPL, após, a análise das
PROPOSTAS DE PREÇOS e conforme Parecer Técnico do Setor de
Engenharia Civil, TORNA PÚBLICO o resultado do procedimento
administrativo/licitatório epigrafado, pertinente a empresa considerada
vencedora do aludido certame, conforme quadro demonstrativo:
Nº
01

EMPRESA
CNPJ Nº
H & M CONSTRUÇÕES LTDA - 01.233.506/0001-03
EPP

VALOR R$
167.646,84 (Cento e sessenta e
sete mil, seiscentos e quarenta e
seis reais e oitenta e quatro
centavos)

1 - INFORMAÇÃO DE SUMA RELEVÂNCIA:
1.1 - O Processo da licitação acima descrita encontra-se com vistas
franqueadas ao público em geral e a todos os licitantes.
1.2 - Em cumprimento ao disposto na alínea “b” do Inc. I, do art. 109, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica aberto a partir da data de
publicação deste, o prazo recursal nos termos da legislação citada.
1.3 - Que a aludida sessão fora transmitida - ao vivo - pela a página do
Instagram do Setor de Licitação, com endereço eletrônico, sito,
@licitacaojoaocamara, e, permanecerá disponível aos interessados,
atendendo normatização da Lei Municipal nº 711, de, 16 de setembro do
delineado ano, em especial aos art’s., 1º e 2º, incisos I, II e III.
1.4 - CIENTIFIQUEM-SE, aos licitantes via ato de publicidade,
inclusive no site dessa edilidade – www.joaocamara.rn.gov.br; e, por
fim, PUBLIQUE-SE, como de praxe, no Diário Oficial dos Municípios
do Estado do Rio Grande do Norte-FEMURN, para que não aleguem
quaisquer ignorância quanto ao conhecimento do inteiro teor em epígrafe.
Comissão Permanente de Licitado do município de João Câmara/RN,
Quinta-feira, em, 08 de outubro de 2020.
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA
Presidente da CPL/PMJC/RN
MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA
Membro Titular da CPL/PMJC/RN
JOSENILDO FERNANDES DE SOUZA
Membro Titular da CPL/PMJC/RN
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº
07050002/2020 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº: 03090001/2020 (*)
REPUBLICADO PARA EFEITO DE RERRATIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PODER
MUNICIPAL/PREFEITURA
MUNICIPAL
CÂMARA/RN – CNPJ Nº 08.309.536/0001-03.

EXECUTIVO
DE
JOÃO

CONTRATADA: M2 ENGENHARIA EIRELI – CNPJ Nº
19.119.769/0001-51, com logradouro, sito a Rua – Júlia Querina
da Silva, nº 6768, Centro, Poço Branco/RN, Cep: 59.560-000,
representada neste ato pelo seu Responsável legal, JOSÉ
MAURÍCIO DE MENEZES NETTO, inscrito no CPF Nº
056.513.754-90.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO A SAÚDE
DA FAMÍLIA (LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE
MORADA NOVA), NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN,
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes
no Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento
conforme especificações nos Projetos e no Plano de Trabalho que
integram o presente instrumento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
FONTE DE RECURSOS: Próprios BASE LEGAL: § 2º. Inc. II
do Art. 22; Alínea b, Inc. I do Art. 23 da Lei n° 8.666/1993, e
posteriores alterações.
VALOR TOTAL: R$ 138.453,05 (Cento e trinta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).
VIGÊNCIA...................: 120 (Cento e vinte) dias.
DATA DA ASSINATURA.........: 03 de setembro de 2020.
DATA DE INÍCIO DA OBRA: A partir da expedição da
ORDEM DE SERVIÇOS.
___________________________________________________________

56

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº
06080001/2020 MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2020 - ATA DE SESSÃO PARA ABERTURA E
ANÁLISE DO INVÓLUCRO Nº 002 (PROPOSTA DE
PREÇOS)

PROCESSO
ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº
06080001/2020
MODALIDADE - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020.
DATA
DA
SESSÃO/ABERTURA
e
ANÁLISE
DOS
ENVELOPES/PROPOSTA DE PREÇOS: 07 de outubro de 2020.
HORÁRIO INICIAL DA REUNIÃO: 10h00min.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO
DE
CONSTRUÇÃO
DE
PRAÇAS
NOS
ASSENTAMENTOS BAIXA DO NOVILHO E MODELO II,
COMUNIDADE DE ASSUNÇÃO E BAIRRO CEAC, TODAS
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico
e demais anexos do aludido instrumento convocatório.

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, (07/10/2020),
às 10h00min, na Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitações
do Município de João Câmara/RN, com logradouro, sito, a Rua – Jerônimo
Câmara, nº 74, Centro, Cep: 59.550-000, reuniu-se os integrantes da
Comissão Permanente de Licitação – CPL, formada pelos Servidores
Públicos Municipal, todos designados por força da Portaria nº 112, de 1º
de abril de 2020, mencionados em epígrafe, com a finalidade de proceder
com a abertura da sessão, com o desiderato de proceder com a análise de
maneira minuciosa do inteiro constante no envelope de nº 02 (PROPOSTA
DE PREÇO) da única empresa habilitada no certame. Dando continuidade,
o Presidente, deu início aos trabalhos, a partir das 10h15min, solicitando
ao Secretário designado da aludida sessão, para que consignasse em ata, o
seguinte: a). Que a mencionada sessão foi aprazada para a data de hoje, a
realizar-se às 10h, conforme assevera o ato de publicidade constante nos
autos, devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte-FEMURN, no dia 01/10/2020. Edição: 2369,
Código Identificador: 804d00C6, em fl’s 564/568; b). Que essa sessão está
sendo transmitida - ao vivo - pela a página do Instagram do Setor de
Licitação, com endereço eletrônico, sito, @licitacaojoaocamara, e,
permanecerá disponível aos interessados, atendendo normatização da Lei
Municipal nº 711, de, 16 de setembro do delineado ano, em especial aos
art’s., 1º e 2º, incisos I, II e III. c). A ausência do membro titular
JOSENILDO FERNANDES DE SOUZA, por motivos maiores; d). Que,
convocou a membro suplente a senhora ALMIRAM ATALIBA DE
MORAIS LIMA, tendo a mesma, por motivo maiores, também, não
comparecido a aludida sessão; e). A ausência do senhor representante
legitimado da empresa H & M CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita
no CNPJ, sob o nº 01.233.506/0001-03, única participante e habilitada nos
autos. Por fim, deu-se início a abertura do mencionado envelope da
empresa H & M CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ, sob o
nº 01.233.506/0001-03, e, constatou-se o seguinte resultado, conforme
segue, infra-transcrito em quadro demonstrativo:
Nº EMPRESA
CNPJ Nº
VALOR R$
01 H & M CONSTRUÇÕES 01.233.506/0001- 167.646,84 (Cento e sessenta e sete mil, seiscentos e
LTDA - EPP
03
quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

O senhor Presidente, com a aquiescência do membro presente,
considerando que se trata de invólucro de proposta de preços, determinou
o envio ao Setor de Engenharia Civil dessa edilidade, objetivando que,
providencie análise e confecção de parecer técnico, quanto ao seu inteiro
teor constante. Que somente, após, a confecção de parecer técnico
apresentado pelo Setor de Engenharia dessa Edilidade, e, devidamente
acostado aos respectivos autos processuais em epígrafe, que, essa
Comissão, providenciará julgamento e sua devida publicação quanto ao
resultado final. Nada mais a ser tratado, o Senhor Presidente com a
aquiescência do Membro Titular, declarou encerrado os trabalhos, às
11h40min, com a lavratura da presente ata, de forma circunstanciada, que,
depois de lida e achada de acordo, vai assinada pelos membros desta
Comissão Permanente de Licitação. CIENTIFIQUEM-SE, aos licitantes
via ato de publicidade, inclusive no site dessa edilidade
– www.joaocamara.rn.gov.br; e, por fim, PUBLIQUE-SE, como de
praxe, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do
Norte-FEMURN, para que não aleguem quaisquer ignorância quanto ao
conhecimento do inteiro teor em epígrafe.
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA
Presidente da CPL/PMJC/RN
MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA
Membro da CPL/PMJC/RN
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMJC/RN:
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA – Presidente da CPL.
MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA – Membro da CPL.
JOSENILDO FERNANDES DE SOUZA – Membro da CPL. (Ausente)
ATA DE SESSÃO PARA ABERTURA E ANÁLISE DO
INVÓLUCRO Nº 002 (PROPOSTA DE PREÇOS)

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor
VITTOR
M.
S.
DE
MELO-ME
–
CNPJ:09.634.465/0001-79,referente a nota de liquidação n.º
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922/2020, datada de 02/10/2020 do empenho nº 925001/2020, no
valor de R$ 13.737,00 ( Treze mil setecentos trinta sete reais),
referente nota fiscal nº. 00015554. O referido pagamento refere-se
a execução de serviços de materiais gráficos, em atendimento as
necessidades das Secretarias Municipais e Prefeitura Municipal de
João Câmara.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade, de execução de serviços de materiais gráficos, em
atendimento as necessidades das Secretarias Municipais e
Prefeitura Municipal de João Câmara.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 08 de Outubro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO PÚBLICA –
ABERTURA E ANÁLISE ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA
DE PREÇOS) - PROCESSO
ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº 105/2020 TOMADA
DE PREÇOS Nº 006/2020

PROCESSO
ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO
Nº
105/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA
EXECUÇÃO
DE
PAVIMENTAÇÃO
A
PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL DE
RUAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto
Básico e demais anexos do aludido instrumento convocatório.
CONSIDERANDO que, fora publicada no Diário Oficial dos
Municípios do Estado do Rio Grande do Norte-FEMURN, com
circulação da matéria no dia 01/10/2020 – Edição: 2369 – Código
Identificador: DF45A90D, ata de sessão para abertura – análise e
julgamento dos envelopes de nº 01 (Habilitação);
CONSIDERANDO que, escoado o prazo determinado por lei
vigente, não houve protocolo, tempestivamente, por parte de
representantes das empresas participantes do certame, quanto a
interposição de recursos, com referência ao julgamento proferido
pela Comissão;
CONSIDERANDO que, escoado esse prazo, fica desde logo,
aprazada o prosseguimento da sessão pública com a reunião para
abertura dos invólucros de nº 02, (Proposta de Preços), para a data
de 14 de outubro do delineado ano, (Quarta-feira), às
10h00min, (Horário Oficial de Brasília-DF), com as empresas
consideradas devidamente habilitadas a participarem do aludido
certame;
CONSIDERANDO que, as determinações contidas no Decreto nº
29.512, de 13.03.2020, alterado pelo Decreto nº 29.548, de
22.03.2020;

CONSIDERANDO ainda, que os membros da Comissão
Permanente de Licitação, se enquadram no inciso III, dos citados
decretos;
CONSIDERANDO finalmente, que essa modalidade de licitação
é notadamente PRESENCIAL;
1 - RESOLVEMOS:
1.1 - No dia, horário e local da sessão pública para abertura das
Propostas de Preços com as empresas habilitadas, quais sejam:
01. T S SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ N°
27.623.174/0001-67; 02. APIAN ENGENHARIA EIRELI-ME,
CNPJ Nº 21.969.421/0001-03; 03. ENSERV SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, LOCAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ Nº
27.060.602/0001-90; 04. AF ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
– ME, CNPJ Nº 28.432.179/0001-75, 05. CONTRUPAV
CONSTRUÇÕES E PAVIMENTOS - CNPJ Nº 30.251.160/000174; 06. GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME,
CNPJ Nº 08.570.061/0001-04; 07. CONSTRUTORA ODECAM
EIRELI – EPP, CNPJ Nº 08.796.612/0001-44; 08. RN
CONSTRUÇÕES
E
SERVIÇOS
LTDA,
CNPJ
Nº
07.555.440/0001-54; 09. D’ELON COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI-EPP, CNPJ Nº 24.295.256/0001-04; 10. L & M
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, EPP, CNPJ Nº
28.886.148/0001-94; 11.
LISBOA
ENGENHARIA
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº
29.796.351/0001-43; 12. JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº
10.194.352/0001-89; e, 13. L R COMERCIO MATERIAL
HOSPITALAR E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº
22.171.182/0001-04, faremos a abertura dos invólucros, onde
todos serão vistos, rubricadas pela aludida Comissão, e presentes,
além de encaminhadas ao Setor técnico de Engenharia Civil, para
analise quanto ao atendimento das normas editalícias deste
certame. Após a análise e emissão de parecer pelo Setor já citado,
esta Comissão, dará publicidade ao resultado definitivo por
intermédio da Imprensa Oficial – Diário Oficial dos Municípios do
Estado do Rio Grande do Norte/FEMURN, e também no site do
município,
conforme
endereço
eletrônico
consignado,
sítio, www.joaocamara.rn.gov.br, para conhecimento de todos,
obviamente que, atendendo a todos os prazos previstos na lei
vigente, bem como, no instrumento editalício, para interposição de
recursos.
2 - INFORMAÇÃO DE SUMA RELEVÂNCIA:
2.1 - O Processo da licitação em epígrafe, encontra-se com vistas
franqueadas ao público em geral e a todos os licitantes.
2.2 – Após julgamento proferido pela Comissão, e publicação do
resultado definitivo, em cumprimento ao disposto na alínea “b” do
Inc. I, do art. 109, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica
aberto o prazo recursal nos termos da legislação citada.
2.3 - Que a aludida sessão será transmitida - ao vivo - pela a página
do Instagram do Setor de Licitação, com endereço eletrônico,
sito, @licitacaojoaocamara, e, permanecerá disponível aos
interessados, atendendo normatização da Lei Municipal nº 711, de,
16 de setembro do delineado ano, em especial aos art’s., 1º e 2º,
incisos I, II e III.
3 -Caso o licitante OPTEem se fazer presente na sessão pública
para abertura da Proposta de Preços (envelope 2), DEVERÁ:
a). Estar portando máscaras para seu uso pessoal;
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b). NÃO está em quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde,
Estadual e Municipal;
c). Obedecer ao distanciamento recomendado, de no mínimo um
metro e meio de distância das demais pessoas presentes à sessão
pública.
c1). Caso haja uma quantidade de licitantes interessados em
participar nessa sessão pública, superior a capacidade da sala de
reuniões da CPL, após, atendidas as normas de distanciamento, os
mesmos deverão se reunir e decidir quem irá participar da sessão,
inclusive, podendo, até, providenciar a criação de uma comissão,
que irá representar os demais licitantes, e, não havendo consenso,
será realizada a entrada alternadamente de cada um até o final da
sessão.
c.2). CIENTIFIQUEM-SE, os licitantes devidamente habilitados.
c.3). PUBLIQUE-SE, por intermédio do ato de publicidade no
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do NorteFEMURN, bem
como,
pelos
seguintes
sites: www.licitafacil.tce.rn.gov.br e www.joaocamara.rn.gov.
br; e,
c.4). CUMPRA-SE, com as formalidades lícitas de praxe.
Sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de João
Câmara/RN, Quinta-feira, em, 08 de outubro de 2020.
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA
Presidente da CPL/Município de João Câmara/RN
___________________________________________________________

59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos
a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor CONEXÃO
COM. E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ :
15.289.352/0001-86
Nº da Liquidação

Nº do Empenho

Valor R$

Nº da Nota Fiscal

894/2020

916002/2020

2.780,00

000722

798/2020

930009/2020

480,00

000731

789/2020

930001/2020

800,00

000732

791/2020

930003/2020

510,00

000730

803/2020

1005008/2020

1.790,00

000733

796/2020

930008/2020

310,00

000727

795/2020

930007/2020

300,00

000726

794/2020

930006/2020

1.140,00

000725

790/2020

930002/2020

540,00

000729

792/2020

930004/2020

2.290,00

000728

793/2020

930005/2020

610,00

000724

Os referidos pagamentos referem-se a aquisição de limpeza preventiva em
ar condicionado janela ou Split systen.com potência de 7.000 a 24.000
BTUS, instalação de ar condicionado Split system com distância entre a
unidade interna e externa de até 3 metros, calhas, placas, displays, reparos
eletrônicos, reparo de solda em serpentina. Para suprir as necessidades das
secretarias municipais.
O pagamento da (s) referida (s) nota (s) fiscal (s) foi feito antecipadamente
pela necessidade de aquisição limpeza preventiva em ar condicionado
janela ou Split systen.com potência de 7.000 a 24.000 BTUS, instalação
de ar condicionado Split system com distância entre a unidade interna e
externa de até 3 metros, calhas, placas, displays, reparos eletrônicos,
reparo de solda em serpentina. Para suprir as necessidades das secretarias
municipais. Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica
para pagamento do fornecedor supra identificado. Tendo em vista o acima
justificado, assinamos o presente para que a mesma surta os efeitos
jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as
publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 09 de outubro de 2020.

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor TIA DEDA REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ: 31.877.045/0001-72
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da
Referente a nota de liquidação n. º 875/2020, datada de 14/09/2020,
do empenho nº.904001/2020, no valor de R$ 3.905,09 Três mil
novecentos e cinco reais e nove centavos), referente nota fiscal nº.
000118 O referido pagamento refere-se a aquisição de refeições
prontas para atender as demandas das secretarias do município de
João Câmara/RN.
O pagamento foi feito antecipadamente pela necessidade de
aquisição de refeições prontas para atender as demandas das
secretarias do município de João Câmara/RN.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 09 de outubro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL –CNPJ
09.234.399/0001-40,,referente a nota de liquidação n.º 890/2020,
datada de 17/09/2020, do empenho nº911009/2020, no valor de R$
11.985,00 ( Onze mil novecentos oitenta cinco reais), referente
nota fiscal nº. 00038076, referido pagamento refere-se a O
pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de prestação de serviços de coleta, transporte e
tratamento de destinação final de resíduos em saúde.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.

___________________________________________________________

João Câmara-RN, em 09 de outubro de 2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CRONOLÓGICA
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Prefeito Municipal
___________________________________________________________

62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor ROTA ATIVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE
VEÍCULOS EIRELI-CNPJ: 18.672.761/0001-55
Referente a nota de liquidação n. º 726/2020, datada de 17/09/2020,
do empenho nº. 909004/2020, no valor de R$ 7.162,36 Sete mil
centos sessenta dois reais e trinta seis centavos), referente nota
fiscal nº. 000250 O referido pagamento necessidade de aquisição
de locação de veículo para atender as necessidades da secretaria
municipal de saúde.
Para o correto e imediato funcionamento das atividades das
secretarias municipais, motivo pelo qual justificamos a quebra da
ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra
identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 09 de outubro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos
a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor;
NASAUTO
SERVIÇOS
E
LOCAÇÕES
AUTOMOTIVAS,
CNPJ:09.110.560/0001-73
Nº da Liquidação
729/2020
728/2020
679/2020

Nº do Empenho
914002/2020
914001/2020
901004/2020

Valor R$
5.993,00
1.252,63
3.922,75

Nº da Nota Fiscal
0003.136
0001974
0003.112

O referido pagamento refere-se a contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com
fornecimento de peças e acessórios, genuínos e originais da marca do
veículos, destinados a manutenção da frota de veículos deste município.
Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido
pagamento e as publicações necessárias.

TECHPROL SERVIÇOS, COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI-CNPJ
20399316/0001-05
Nº da Liquidação
780/2020
779/2020
781/2020

Nº do Empenho
928001/2020
924001/2020
928002/2020

Valor R$
6.940,00
3.075,00
18.454,00

Nº da Nota Fiscal
000315
000316
000317

O referido pagamento refere-se a realização de serviços para manutenção
corretiva e preventiva e equipamentos médicos e laboratoriais.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de realização de serviços para manutenção corretiva e
preventiva e equipamentos médicos e laboratoriais, gabinetes
odontológicos para atendimento regular aos pacientes da rede pública de
saúde municipal, sem prejuízo de continuidade dos serviços, motivo pelo
qual justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a
mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido
pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 09 de outubro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA Nº 136/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 4.387/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: A CHELITA LTDA – CNPJ: 08.285.124/0001-72
Processo nº 136/2020 - Dispensa nº 4.387/2020 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE BOMBA E MOTOR SUBMERSO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA
COMUNIDADE DE QUEIMADAS, NO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN.
VALOR: R$ 8.058,40 (oito mil e cinquenta e oito reais e quarenta
centavos).
Fundamentação Legal: Art. 24, inc. II da Lei de Licitações
8666/93.
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratante
A CHELITA LTDA
Contratada
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________

João Câmara-RN, em 09 outubro de 2020
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
___________________________________________________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA
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