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Resoluções
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO CÂMARA

RESOLUÇÃO N° 004/2018 – CMS/JC
De 26 de abril de 2018

RESOLUÇÃO N° 005/2018 – CMS/JC
De 11 de julho de 2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO
CÂMARA, em sua décima sétima Reunião
Extraordinária, realizada em 26 de abril de 2018., no
uso das suas competências regimentais e legais
conferidas pela Lei Federal n° 8080/90, 8.142/90,
Resolução n° 453/2012 CNS e Lei Municipal
305/2009/GP.

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
JOÃO CÂMARA, em sua Quadragésima Primeira
Reunião Ordinária, realizada em 11 de julho de
2018., no uso das suas competências regimentais e
legais conferidas pela Lei Federal n° 8080/90,
8.142/90, Resolução n° 453/2012 CNS e Lei
Municipal 305/2009/GP.

RESOLVE:
Art.1- Aprovar as Propostas de Emenda Parlamentar
de Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS
PERMANENTES Nº. da proposta 12083.881000/1170 02 e a Nº 12083.881000/1170 – 03, do Deputado
Felipe Maia, apresentado pelo Secretário de Saúde
Manoel dos Santos Bernardo, Documento em anexo.
Art.2- Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

RESOLVE:
Art.1- Aprovar as Propostas de Emenda
Parlamentar de Aquisição de EQUIPAMENTOS e
MATERIAIS PERMANENTES/UNIDADE MÓVEL DE
SAÚDE Nº. da proposta 12083.881000/1180-10, do
Deputado Felipe Maia ,apresentado pelo Secretário
de Saúde Bruno Augusto Fernandes as Cruz,
Documento em anexo.
Art.2- Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

João Câmara/RN 26 de abril de 2018
_____________________________________
Emmanuel Alves de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução CMS nº 06/2017 nos
termos da Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90
______________________________________
Manoel dos Santos Bernardo
Secretário Municipal de Saúde

João Câmara/RN 11 de julho de 2018
_____________________________________
Emmanuel Alves de Souza
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Homologo a Resolução CMS nº 06/2017 nos
termos da Lei Federal 8.080/90 e 8.142/90
______________________________________
Bruno Augusto Fernandes da Cruz
Secretário Municipal de Saúde

LEIS

Lei Municipal nº 597/2018-GP.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir
o Programa de Incentivo a Leitura no âmbito
municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA /RN, no uso das suas atribuições legais faz saber que
a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir no âmbito municipal o Programa de Incentivo à
Leitura, com o objetivo de proporcionar à comunidade o acesso aos livros e demais publicações,
impressas ou virtuais, fontes geradoras de um ensino de qualidade, pois proporciona o prazer, saber,
poder e o verdadeiro exercício da cidadania.
Art. 2º - O Programa de Incentivo à Leitura apoiar-se-á em Projetos a nível Federal e Estadual,
desenvolvidos pelo MEC, MINC, e Secretaria de Estado da Educação e Cultura.
Art. 3º - O Programa de Incentivo à Leitura no âmbito Municipal será coordenado pela Secretaria
Municipal de Educação e pela Divisão de Cultura, com a aprovação dos seus respectivos conselhos,
com a participação obrigatória dos profissionais da Biblioteca Pública e responsáveis pelos seus
desenvolvimentos nas Bibliotecas Escolares, tendo como convidados os bibliotecários e professores de
Língua Portuguesa e de Literatura Brasileira das Escolas Estaduais e Particulares.
§ 1º - O programa promoverá um Seminário Anual de Leitura e, frequentemente, palestras, oficinas e
cursos de reciclagem, voltados para as variadas linguagens e para as técnicas de ler, contar histórias e
dizer poemas, com atividades dinâmicas e atuais que levem os participantes a se tornarem leitores
privilegiados e eficientes produtores de textos.
§ 2º - Todas as atividades citadas e outras sugestões que forem surgindo, terão como objetivo maior
dinamizar o trabalho com a leitura em Bibliotecas Escolares e Públicas, bem como em sala de aula.
Art. 4º - O Programa de Incentivo à Leitura será mantido por verbas municipais, previstas na LDO e na
Lei Orçamentária, com ajuda de outras fontes, mediante convênios.
§ 1º - O Poder Executivo, ouvindo as partes envolvidas, determinará anualmente o valor das verbas a
serem repassadas, cabendo ao Legislativo aprová-las ou modificá-las.
§ 2º - O Poder Executivo deverá priorizar a criação reformas e atualização anual do acervo, em todas
as escolas da rede municipal.
§ 3º - O Poder Executivo deverá oferecer oportunidade de estágio remunerado a estudantes de Letras,
Pedagogia, Normal Superior e Biblioteconomia, que tenham vocação e perfil para participar do
programa.

§ 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias e publicará na
imprensa local o quadro demonstrativo deste Programa, com as informações necessárias.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 28
de Junho de 2018.

__________________________________________
Daniel Gomes da Silva
Prefeito Interino

Lei Municipal nº 598/2018-GP.
Dispõe sobre a inclusão do tópico de estudo e
discussão sobre política, ética e cidadania em
matéria da grade curricular do ensino
fundamental, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA /RN, no uso das suas atribuições legais faz saber que
a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Fica incluído na disciplina de História da grade curricular do ensino fundamental, um tópico de
estudo e discussão sobre política, ética e cidadania.
Art. 2º - A inclusão do tópico de que trata o art. 1º terá, dentre outros possíveis, os seguintes
objetivos:
I – conhecer o processo histórico da política, com enfoque na política municipal e análise de medidas e
ideologias adotadas por autoridades políticas renomadas;
II – conhecer os acontecimentos da atualidade relacionados à política e à sociedade;
III – formar cidadãos mais críticos, responsáveis e engajados com a política, desenvolvendo a sua
habilidade de dialogar, argumentar, raciocinar e reivindicar politicamente;
IV – conhecer de forma genérica os ideais adotados por cada partido político;
V – incentivar o voto consciente, através da explanação dos direitos e deveres dos cidadãos;
VI – elucidar os tipos de governo existentes, a definição da tripartição de poderes, bem como a origem
e o conceito da expressão democracia;
VII – elucidar aspectos das mais relevantes leis existentes.
Parágrafo Único - As temáticas serão abordadas de forma integrada ao projeto pedagógico de cada
unidade educacional.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua publicação.
Art. 4º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 28
de Junho de 2018.
__________________________________________
Daniel Gomes da Silva
Prefeito Interino

Lei Municipal nº 599/2018-GP.
DISPÕE sobre a isenção no pagamento de taxas de
inscrição em seletivos de contratação e concursos
públicos, no âmbito do município de João Câmara, para
cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no
período de eleição e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA /RN, no uso das suas atribuições legais faz saber
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1.° – Os cidadãos residentes e domiciliados no Município de João Câmara, convocados e
nomeados pela Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte, que prestem serviços no período eleitoral,
visando à preparação, execução e apuração de eleições oficiais, ficam isentos do pagamento de taxas
de inscrições nos seletivos de contratação e concursos públicos realizados pelo Poder Legislativo
Municipal e pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Públicas e Entidades
mantidas pelo Poder Executivo Municipal, no âmbito deste município e nos termos desta Lei.
Art. 2.º – Considera-se como cidadão convocado e nomeado aquele que presta serviços à Justiça
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte no período de eleições, plebiscitos ou referendos, como
componente de mesa receptora de voto ou de justificativa, na condição de presidente de mesa,
primeiro ou segundo mesário ou secretário, membro ou escrutinador de Junta Eleitoral, coordenador
de seção eleitoral, supervisor de local de votação e os designados para auxiliar o seu trabalho,
inclusive aqueles destinados à preparação e montagem dos locais de votação.
Art. 3.º – Para efeito desta Lei entende-se como período eleitoral ou período de eleição a véspera e o
dia do pleito, do plebiscito ou do referendo e considera-se cada turno como uma eleição.
Art. 4º. – O benefício concedido ao cidadão que prestou serviços junto à Justiça Eleitoral terá a
validade de quatro anos a contar da data da eleição oficial, incluindo o plebiscito ou o referendo,
para o qual o cidadão prestou serviços.
Parágrafo Único. A comprovação do serviço prestado será efetuada através da apresentação da
declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do cidadão, a
função desempenhada, a data e o turno da eleição, do plebiscito ou do referendo, cuja cópia
autenticada deverá ser anexada no ato de inscrição.
Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em
28 de Junho de 2018.

__________________________________________
Daniel Gomes da Silva
Prefeito Interino

Lei Municipal nº 600/2018-GP.
“Institui o Dia do Enfermeiro no Município
de João Câmara, e dá outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA /RN, no uso das suas atribuições legais faz saber
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º. Fica instituído no Município de João Câmara, o Dia do Enfermeiro, a ser comemorado
anualmente, no dia 12 de maio, integrando o calendário oficial do Município.
Parágrafo Único - Para efeitos desta lei, considera-se profissional de enfermagem, o enfermeiro, o
técnico e o auxiliar de enfermagem.
Art. 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar eventos destinados a
prestigiar e homenagear os profissionais da área de enfermagem.
Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei partir de sua publicação.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em
28 de Junho de 2018.

__________________________________________
Daniel Gomes da Silva
Prefeito Interino

Lei Municipal nº 601/2018-GP.
“Institui no Município de João Câmara o
prêmio ‘Mulher de Destaque Camarense’ e dá
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º. Fica instituído o Prêmio “Mulher Destaque” no Município de João Câmara, através do qual
serão homenageadas mulheres que tenham se destacado profissionalmente ou prestado relevantes
trabalhos na área social, cultural, econômico, político, dentre outros, com o objetivo de valorizar a
mulher no contexto da cidadania.
Art. 2º. Cada Vereador poderá indicar anualmente uma mulher para receber o prêmio.
Parágrafo único. Para recebimento do prêmio “Mulher Destaque”, cada vereador deverá indicar, de
forma fundamentada, mulher que faça jus à homenagem, no dia 08 (oito) de março, Dia Internacional
da Mulher, de cada ano.
Art. 3º. Se a data referida no parágrafo primeiro deste artigo coincidir com finais de semana ou
feriados, a sessão será realizada no primeiro dia útil subsequente.
Art. 4°. Na sessão solene, todas as mulheres agraciadas receberão uma placa alusiva aos serviços
prestados por elas à comunidade, onde constará sua área de atuação, conforme previsto no caput
deste artigo.
Art. 5º. Os recursos para atender as despesas correrão por conta de dotação própria do orçamento do
Poder Legislativo.
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor após a data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 20
de Julho de 2018.
__________________________________________
Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

Diversos
GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

GABINETE DO PREFEITO
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 EDGAR ALVES DA SILVA referente a nota de
liquidação n.º 27070016, datada de 27/07/2018, do empenho
nº. 26070002, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), referente nota fiscal nº. 000362. O referido pagamento
refere-se a fabricação de peças sob para maquinas pesadas e
tratores da prefeitura.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente
pela necessidade de disponibilização das peças para conserto
da patrol pertencente a frota municipal, 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.

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCERN, justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor PARAISO DAS EMBALAGENS
referente a nota de liquidação n.º 31070010, datada de
31/07/2018, do empenho nº. 06040008, no valor de R$
1.005,90 (um mil cinco reais e noventa centavos),
referente nota fiscal nº. 000049. O referido pagamento
refere-se a aquisição de sacolas diversas para embalagem
e distribuição de gêneros alimentícios entre as unidades
de ensino do município.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito
antecipadamente pela necessidade de disponibilização
das embalagens para a distribuição dos gêneros
alimentícios e garantis a entrega da merenda para os
alunos da rede municipal de ensino 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 15 de Agosto de 2018.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

João Câmara-RN, em 15 de Agosto de 2018.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
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 HELLEN M MARCIEL COSTA - ME referente a nota de liquidação n.º 09080025, datada de 09/08/2018, do
empenho nº. 05010285, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente nota fiscal nº. 000218. O referido pagamento
refere-se a licenciamento de uso de sistema de arrecadação tributária e emissão de nota fiscal eletrônica, vinculados à
secretaria municipal de Tributação para atendimento aos empresários prestadores de serviços e contribuintes diversos do
município .
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de disponibilização do sistema de emissão
de nota fiscal eletrônica e certidões negativas para as pessoas jurídicas e físicas, prestadores de serviços no território 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 15 de Agosto de 2018.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2018
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2018

Aos 06 dias de agosto do ano de 2018 no MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, através da PREFEITURA MUNICIPAL
DE JOÃO CÂMARA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n. º 08.309.536/0001-03, com
sede na Praça Baixa Verde 169, Centro, CEP: 59550- 000, JOÃO CÂMARA/RN, neste ato representado por seu
Prefeito, MANOEL DOS SANTOS BERNARDO – CPF: 028.976.474-26, INSTITUI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP),
decorrente da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 017/2018, cujo objetivo fora a formalização de
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES PRONTAS, processada nos termos do Processo Administrativo competente, a qual constitui-se em
documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, inciso II, da Lei nº. 8.666/93
e as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS,
cujas especificações, preço (s), quantitativo (s) e fornecedor (es) foram previamente definidos através do
procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, na qualidade de ÓRGÃO
GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Compras e contratações.
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos
disponíveis e as especificações dos preços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via email ou telefone, para retirada da ordem de serviço;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com
solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do
Sistema de Registro de Preços; e
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compras, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da
convocação, quando não for possível o envio prioritário por email;
b) entregar o produto solicitado no prazo máximo definido pela Administração, contado da data de recebimento
da nota de empenho;
c) fornecer os produtos conforme especificação e preço registrados na presente ARP;
d) entregar os produtos solicitados no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP, ou em local
que esta lhe indicar, arcando o adquirente com a diferença à maior de custo, quando indicado local mais distante
da sede do fornecedor;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas no fornecimento das obrigações assumidas na presente
ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao serviço entregue, com
base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal
pagamento;

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 meses, sendo improrrogável como
determina a Lei, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de
vigência da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que
comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela
Administração.
Art. 6°. Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos produtos registrados nesta Ata,
encontram-se indicados na tabela abaixo:
ANA PAULA ALEXANDRE DA SILVA
Rua 29 de Outubro, Nº. 028, Centro
João Câmara/RN – CEP: 59.550-000
Telefone para Contato (84) 9-9182-1291
Ana Paula Alexandre da Silva
Proprietária
CPF: 009.173.744-36
GANHOU OS ITENS INFRAMENCIONADOS:
Item 01 – 3.500 (CAFÉ DA MANHÃ)
Item 02 – 4.000 (ALMOÇO)
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
ITEM

DESCRIÇÃO

01

CAFÉ DA MANHÃ: Contendo os seguintes itens: (01) 3.500
ovo cozido ou frito, (01) pão francês com queijo
mussarela, (01) cuscuz pequeno, (01) xícara grande
com café e leite (integral ou desnatado), sendo que
toda a refeição deve ter peso mínimo de 350g
ALMOÇO: Contendo os seguintes itens: Arroz e feijão 4.000
cozidos, 01 (um) tipo de leguminosa cozida, 01 (um)
tipo de carne (branca ou vermelha) cozida, assada ou
grelhada (pesando no mínimo 80 gramas), com peso
mínimo de 600g, tudo devidamente temperado; Um
tipo de salada, devidamente temperada, embalada
em separado da refeição; Sobremesa composta de
fruta não cítrica nem fermentável ou doce, intercalar
obrigatoriamente.

02

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO
R$ 7,90

R$ 12,30

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após
o recebimento do material, salvo por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal c) indique
o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do
FORNECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe
facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo
preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas
possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no mural da Prefeitura Municipal.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no

mercado, cabendo a PREFEITURA providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor
compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos produtos desta Ata de Registro de Preços obedecerá às seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, contado a partir da assinatura do instrumento
de contrato, não podendo ser superior a 01 dia útil.
c) A entrega dos produtos deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal,
observado os limites geográficos do Município de JOÃO CÂMARA/RN.
d) As despesas, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas
envolvidas na entrega dos produtos, correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
12.01 – O recebimento dos produtos deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação
do objeto desta licitação.
12.02 – Não serão aceitos fornecimentos dos produtos e em desconformidade com o estabelecido no Termo de
Referência e na proposta.
12.03 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e
assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
12.04 – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo: a) Por servidor ou comissão responsável,
desde que:
a.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
a.2 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
a.3 – o objeto esteja adequado para utilização.
12.05 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
12.06 – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura poderá:
a) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis.
b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
12.07 – Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções
previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor
total do Contrato;
c) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por inexecução ou execução irregular;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002. Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará
sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de
assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas
nas alíneas “a”, “c” e “d”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o
descumprimento das determinações da Administração: aplicação das sanções previstas na alínea “c”. Caso a
situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação das sanções previstas nas alíneas “c”
e “d”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas
hipóteses anteriores, a Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao
caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração, em relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará
isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a
Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo, no

qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e
aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade
de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pela
Prefeitura, que comprovadamente venha a comprometer a perfeito fornecimento contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93,
ficam assegurados os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser
formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02
ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de João Câmara/RN.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo Prefeito Municipal de JOÃO CÂMARA/RN e pelo fornecedor vencedor.
João Câmara/RN, 06 de agosto de 2018.
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