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  DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005 

Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Manoel dos Santos Bernardo 

________________________________________________________________________________ 
ANO XII – Nº 924 - JOÃO CÂMARA/RN SEXTA-FEIRA 25 DE OUTUBRO DE 2019 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Portaria nº333/2019- ADM 

 

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 - Conceder a servidora efetiva, Elcia Batista Carneiro da 

Silva, que exerce a função de agente comunitário de saúde, com 

matrícula 10065-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme 

Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João 

Câmara/RN, no período de 04 de novembro á 03 de dezembro de 

2019. 

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 

revogada as disposições em contrário. 

 

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 16 de Outubro de 2019. 

 

Bruno Augusto Fernandes da Cruz 

Secretário Municipal de Saúde 

                                                                                      

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Portaria nº 334/2019- ADM 

 

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: 

 

Art. 1º Conceder ao servidor, Milton Gomes da Silva, que exerce a 

função de guarda municipal, com matrícula 0949-1, licença prêmio 

de 03 (três) meses, conforme Artigo 85, do Estatuto dos Servidores 

Público do Município de João Câmara/RN, no período de 21 de 

outubro a 18 de janeiro de 2020. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 

revogada as disposições em contrário. 

 

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 21 de Outubro de 2019. 

 

Benedito Alves da Silva 

Secretário Municipal de Administração 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal          

                                                                               

 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 428 /2019-CONCESSÃO DE DIÁRIA 

 

EMENTA: Concede recurso a titulo de diária a(o) servidor(a) 

vinculado a Theodora Katharina Medeiros Damaceno Secretaria 

de Saúde deste 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) 

Theodora Katharina Medeiros Damaceno, CPF 094.010.184-05, 

RG 002.826.310, residente na Rua Domingos Ramos-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$ 

62,50 (Sessenta dois reais e cinquenta centavos) correspondente a 

1/2 (meia) diária(s) para fazer face às despesas em viagem 

administrativa à Natal/RN, Treinamento no sistema de Regulação 

SIGUS nos dias 23/10/2019 com viagem marcada para o dia 

23/10/2019, de acordo com o decreto do executivo municipal de 

número 005/2009-GAP, no qual regulamenta a concessão de 

diárias aos servidores público s municipais e cargos 

comissionados. 

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, 21/10/2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal 

 

                          

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE 

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 J R CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI 

referente a nota de liquidação n.º 910/2019, datada de 09/10/2019, 

do empenho nº. 1.002.001/2019, no valor de R$ 7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais), referente nota fiscal nº. 000098. O 

PODER EXECUTIVO 

PORTARIAS - ADM 

PORTARIAS - GP 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS 
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referido pagamento refere-se a serviços técnicos de elaboração de 

prestação de contas. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de execução dos serviços de prestação de contas 

do programa PDDE, 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 17 de outubro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE 

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 CLÍNICA DA VISÃO referente a nota de liquidação 

n.º 607/2019, datada de 09/10/2019, do empenho nº. 

909.005/2019, no valor de R$ 52.330,57 (cinquenta e dois mil 

trezentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), referente nota 

fiscal nº. 000178. O referido pagamento refere-se a realização de 

exame de especialidades médicas. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de realização de exame de especialidades 

médicas 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 17 de outubro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE 

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 INSTITUTO DE CITOPATOLOGIA – ME referente 

a nota de liquidação n.º 544/2019, datada de 17/09/2019, do 

empenho nº. 829.001/2019, no valor de R$ 3.058,90 (três mil 

cinquenta e oito reais e noventa centavos), referente nota fiscal nº. 

000033. O referido pagamento refere-se a realização de exames 

citopatologicos. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de realização de exames citopatologicos, 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 17 de outubro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE 

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 INSTITUTO DO SONO DO RN LTDA referente a 

nota de liquidação n.º 795/2019, datada de 17/10/2019, do 

empenho nº. 916.006/2019, no valor de R$ 800,00 

(OITOCENTOS REAIS), referente nota fiscal nº. 000039. O 

referido pagamento refere-se a realização de exame de 

polissonografia. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de realização de exame de polissonografia 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 17 de outubro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 

TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE 

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 A K DA SILVA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 

LOCAÇÕES. referente a nota de liquidação n.º 587/2019, datada 

de 25/09/2019, do empenho nº. 910.003/2019, no valor de R$ 

5.475,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e cinco reais), referente 

nota fiscal nº. 000187. O referido pagamento refere-se a locação 

de veículos. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de locação de veículos para o transporte de 

pacientes, 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 17 de outubro 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 A.K DA SILVA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 
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LOCAÇÕES referente a nota de liquidação n.º 403/2019, datada 

de 20/09/2019, do empenho nº. 916004/2019, no valor de R$ 

6.900,00 ( Seis mil e novecentos reais), referente nota fiscal nº. 

000186. O referido pagamento refere-se a serviços de locação de 

veículo, tipo carro coletor de lixo para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de execução dos serviços de locação de veículo, 

tipo carro coletor de lixo para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo. 

O 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 22 de outubro de 2019.  

  

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 VITTOR M. S. DE MELO-ME, referente a nota de 

liquidação n. º 128/2019 , datada de 17/10/2019, do empenho nº. 

1010004/2019, no valor de R$ 8.750,00 (Oito mil setecentos e 

cinquenta reais), referente nota fiscal nº. 0003489. O referido 

pagamento refere-se a serviços de confecções de materiais 

gráficos em atendimento as necessidades das secretais municipais 

e prefeitura municipal, eventos e divulgações.. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de execução dos serviços de prestação de 

confecções de materiais gráficos em atendimento as necessidades 

das secretais municipais e prefeitura municipal, eventos e 

divulgações, 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 23 de outubro de 2019. 

  

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 VITTOR M. S. DE MELO-ME, referente a nota de 

liquidação n. º 127/2019, datada de 17/10/2019, do empenho nº. 

1010003/2019, no valor de R$ 6.509,00 (Seis mil quinhentos e 

nove reais), referente nota fiscal nº. 0003488. O referido 

pagamento refere-se a serviços de confecções de materiais 

gráficos em atendimento as necessidades das secretais municipais 

e prefeitura municipal, eventos e divulgações.. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de execução dos serviços de prestação de 

confecções de materiais gráficos em atendimento as necessidades 

das secretais municipais e prefeitura municipal, eventos e 

divulgações, 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 23 de outubro de 2019.  

  

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 VITTOR M. S. DE MELO-ME, referente a nota de 

liquidação n. º 128/2019 , datada de 17/10/2019, do empenho nº. 

1010004/2019, no valor de R$ 8.750,00 (Oito mil setecentos e 

cinquenta reais), referente nota fiscal nº. 0003489. O referido 

pagamento refere-se a serviços de confecções de materiais 

gráficos em atendimento as necessidades das secretais municipais 

e prefeitura municipal, eventos e divulgações.. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de execução dos serviços de prestação de 

confecções de materiais gráficos em atendimento as necessidades 

das secretais municipais e prefeitura municipal, eventos e 

divulgações, 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 23 de outubro de 2019. 

  

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 O REI DO CAMINHÃO EIRELI-ME CNPJ: 

21.255.865/0001-79, referente a 

  

  

O referido pagamento refere-se a aquisição de peças novas para 

frota automotiva de veículos e equipamentos do município. 

O pagamento das referidas notas fiscais foi feito antecipadamente 

pela necessidade de execução dos serviços, em atendimento as 

necessidades das secretais municipais e prefeitura municipal, 

LIQUIDAÇÃO EMPENHO NOTA 
FISCAL 

VALOR 

673/2019 724004/2019 04303 2.004,48 

672/2019 725001/2019 04302 513,30 

671/2019 724003/2019 04296 7.831,98 

166/2019 725004/2019 04300 2.657,60 

165/2019 731002/2019 04299 2.402,68 

164/2019 725003/2019 04298 2.663,94 

163/2019 725002/2019 21117 1.760,00 

162/2019 725001/2019 04301 1.443,20 
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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 23 de outubro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2019 

INEXIGIBILIDADE Nº 5280/2019 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 16100004/2019 

  

ORIGEM..............................................: INEXIGIBILIDADE Nº 

16100004/2019. 

  

CONTRATANTE.................................: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 

08.309.536/0001-03. 

  

CONTRATADA....................................: AVIÕES DO FORRÓ 

GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS - LTDA – CNPJ Nº 

07.940.525/0001-56 (XAND AVIÃO). 

  

OBJETO................................................: CONTRATAÇÃO DE 

BANDAS PARA SHOWS MUSICAIS, EM COMEMORAÇÃO 

AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO 

MUNICÍPIO, na data de 28 de outubro de 2019. 

  

VALOR TOTAL....................................: R$ 200.000,00 

(Duzentos mil reais). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.001 – SEC. MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

AÇÃO: 0006 – PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS 

CULTURAIS 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ. 

FONTE DE RECURSO: 10010000 – RECURSOS 

ORDINÁRIOS. 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 16 de outubro de 2019. 

  

João Câmara/RN, 16 de setembro de 2019. 

  

CARLOS ARISTIDES ALMEIDA PEREIRA 
CPF Nº 923.174.273-53 

Empresario do Artista 

Contratada  

MANOEL DOS SANTOS BERNADO 
Prefeito Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2019 

INEXIGIBILIDADE Nº 5280/2019 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 16100001/2019 

  

ORIGEM..............................................: INEXIGIBILIDADE Nº 

16100001/2019. 

  

CONTRATANTE.................................: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 

08.309.536/0001-03. 

  

CONTRATADA....................................: EDILZA MARIA DE 

ARAÚJO SILVA – ME, SUPER 7 PRODUÇÕES – CNPJ Nº 

29.267.714/0001-42 (ARTISTA JOANNA). 

  

OBJETO................................................: CONTRATAÇÃO DE 

BANDAS PARA SHOWS MUSICAIS, EM COMEMORAÇÃO 

AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO 

MUNICÍPIO, na data de 27 de outubro de 2019. 

  

VALOR TOTAL....................................: R$ 60.000,00 (Sessenta 

mil reais). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.001 – SEC. MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

AÇÃO: 0006 – PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS 

CULTURAIS 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ. 

FONTE DE RECURSO: 10010000 – RECURSOS 

ORDINÁRIOS. 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 16 de outubro de 2019. 

  

João Câmara/RN, 16 de setembro de 2019. 

  

EDILMA MARIA DE ARAÚJO SILVA 

CPF nº 141.896.234-15 

Empresaria da Artista 

Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNADO 
Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2019 

INEXIGIBILIDADE Nº 5280/2019 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 16100002/2019 

  

ORIGEM..............................................: INEXIGIBILIDADE Nº 

16100002/2019. 

  

CONTRATANTE.................................: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 

08.309.536/0001-03. 

  

CONTRATADA....................................: DWRC SHOWS E 

EVENTOS EIRELI – CNPJ Nº 24.335.294/0001-70 (ARTISTA 

PRETO NO BRANCO). 

  

OBJETO................................................: CONTRATAÇÃO DE 

BANDAS PARA SHOWS MUSICAIS, EM COMEMORAÇÃO 

AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO 

MUNICÍPIO, na data de 29 de outubro de 2019. 

  

VALOR TOTAL....................................: R$ 20.000,00 (Vinte mil 

reais). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.001 – SEC. MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

AÇÃO: 0006 – PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS 

CULTURAIS 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ. 

FONTE DE RECURSO: 10010000 – RECURSOS 

ORDINÁRIOS. 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 16 de outubro de 2019. 

  

João Câmara/RN, 16 de setembro de 2019. 

  

JULIANA WAGNER 

CPF Nº 382.798.308-80 

Empresaria do Artista 

Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNADO 
Prefeito 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2019 

INEXIGIBILIDADE Nº 5280/2019 

 

EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 16100003/2019 

  

ORIGEM..............................................: INEXIGIBILIDADE Nº 

16100003/2019. 

  

CONTRATANTE.................................: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 

08.309.536/0001-03. 

  

CONTRATADA....................................: ALENCAR WILLIAM 

DA SILVA ARAÚJO-ME – CNPJ Nº 30.960.316/0001-96 

(ARTISTA TÚLIO MILIONÁRIO). 

  

OBJETO................................................: CONTRATAÇÃO DE 

BANDAS PARA SHOWS MUSICAIS, EM COMEMORAÇÃO 

AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO 

MUNICÍPIO, na data de 28 de outubro de 2019. 

  

VALOR TOTAL....................................: R$ 25.000,00 (Vinte e 

cinco mil reais). 

  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.001 – SEC. MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

AÇÃO: 0006 – PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTEJOS 

CULTURAIS 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00 – OUTROS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ. 

FONTE DE RECURSO: 10010000 – RECURSOS 

ORDINÁRIOS. 

  

DATA DA ASSINATURA.........: 16 de outubro de 2019. 

  

João Câmara/RN, 16 de setembro de 2019. 

  

ALENCAR WILLIAM DA SILVA ARAÚJO 
CPF Nº 058.767.754-60 

Empresario do Artista 

Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNADO 
Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30080003/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 

 

Aos trinta dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove 

(30/08/2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com 

sede na Rua – Jerônimo Câmara, nº 50, Centro, João Câmara/RN, 

CEP nº 59.550-000, 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 CR ENERGIA E 

INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ Nº 26.690.173/0001-72, 

Avenida – Interventor Mário Câmara, nº 2661, Nossa Senhora, 

Natal/RN, Cep: 59.062-600, devidamente representada por seu 

Diretor o Sr., TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ, inscrito 

no CPF, sob o nº 007.422.234-18, nos termos da Lei nº 10.520/02, 

Lei n° 8.666/1993 e das demais normas legais aplicáveis, em face 

da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços n° 001/2019, 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 PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE 

MATERIAL DE INFORMÁTICA, VISANDO SUPRIR AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO 

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. 

  

 

 

EMPRESA – JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO – 

EIRELI – CNPJ Nº 26.690.173/0001-72 - Avenida – 

Interventor Mário Câmara, nº 2661, Nossa Senhora de 

Nazaré, Natal/RN, Cep: 59.062-600, devidamente 

representado por TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ, 

CPF Nº 007.422.234-18. 
  

  

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 

Item: 0004 

Descrição: ESTABILIZADOR 2000VA E.MONO 

115V SAÍDA. 22OV ENTRADA 6T 

Quantidade: 223 

Unidade de 

Fornecimento: 

Unidade 

Valor Referência: 403,7500 

Valor Final: 252,5000 

Valor Total: 56.307,5000 

Situação: Homologadoem 29/08/2019 15:59:23 Por: 

Manoel dos Santos Bernardo 

Nome da Empresa: CR ENERGIA E INFORMAT 
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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 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias 

corridos 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° 001/2019, a Administração da entidade 

contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 

fornecedoras as seguintes sanções: 

- 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; 

- 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; 

- 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 
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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 serviços, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da 

seguinte forma: 

- 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. 

- 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 001/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º 

lugar. 
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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, em, 30 de agosto de 2019. 
  

Poder Executivo Municipal de João Câmara/RN 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

  

Jm Comércio e Representação –EIRELI 

CNPJ Nº 26.690.173/0001-72 

TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ 
CPF Nº 007.422.234-18 

Diretor 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO - PP SRP Nº 025/2019 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019 – PP – SRP 

  

OBJETO:OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE. 

  

O Município de João Câmara/RN, por intermédio da equipe de 

Apoio ao Pregoeiro, TORNA PÚBLICO, o resultado da presente 

licitação. Apresentou proposta no presente certame a seguinte 

empresa: ERIKA FERNANDES PINHEIRO – ME – CNPJ: 

17.515.193/0001-16, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10; totalizando o valor de R$ 137.459,40 (cento e 

trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais, e quarenta 

centavos). 

  

João Câmara/RN, 23 de outubro de 2019. 

  

MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA 
Equipe de Apoio 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5.231/2019 

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA 

Contratada: Liga Norte Riograndense Contra O Câncer – CNPJ: 

08.428.765/0001-39 

Processo nº 165/2019 - Dispensa nº 5.231/2019 - CPL 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NOS PACIENTES: CLEIDE GOMES DA 

SILVA, E GILSON MELO DO NASCIMENTO. 

VALOR: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 

  

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA 
Contratante 

  

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER 

Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO - PP SRP Nº 025/2019 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019 – PP – SRP 

  

OBJETO:OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE. 

  

O Município de João Câmara/RN, por intermédio da equipe de 

Apoio ao Pregoeiro, TORNA PÚBLICO, o resultado da presente 

licitação. Apresentou proposta no presente certame a seguinte 

empresa: ERIKA FERNANDES PINHEIRO – ME – CNPJ: 

17.515.193/0001-16, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10; totalizando o valor de R$ 137.459,40 (cento e 

trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais, e quarenta 

centavos). 

  

João Câmara/RN, 23 de outubro de 2019. 

  

MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA 
Equipe de Apoio 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30080009/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 

 

Aos trinta dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove 

(30/08/2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com 

sede na Rua – Jerônimo Câmara, nº 50, Centro, João Câmara/RN, 

CEP nº 59.550-000, 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 AT GONDIM DE 

ALMEIDA-EPP, CNPJ Nº 07.276.398/0001-32, Avenida – 

Professor Olavo Montenegro, 13, Capim Macio, Natal/RN, Cep: 

59.078-330, devidamente representada por seu Diretora 

Administrativa a Sra., ANA TEREZA GONDIM DE ALMEIDA, 

inscrita no CPF: 547.561.034-72, nos termos da Lei nº 10.520/02, 

Lei n° 8.666/1993 e das demais normas legais aplicáveis, em face 

da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços n° 001/2019, 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 PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE 

MATERIAL DE INFORMÁTICA, VISANDO SUPRIR AS 
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NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO 

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. 

  

EMPRESA – AT GONDIM DE ALMEIDA-EPP, CNPJ Nº 

07.276.398/0001-32, Avenida – Professor Olavo Montenegro, 

13, Capim Macio, Natal/RN, Cep: 59.078-330, devidamente 

representada por seu Diretora Administrativa a Sra., ANA 

TEREZA GONDIM DE ALMEIDA, inscrita no CPF: 

547.561.034-72. 
  

  

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 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias 

corridos 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° 001/2019, a Administração da entidade 

contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 

fornecedoras as seguintes sanções: 

Item: 0013 

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 

1,80X1,80M 

Quantidade: 42 

Unidade de 

Fornecimento: 

Unidade 

Valor Referência: 533,4700 

Valor Final: 461,7000 

29/08/2019 Portal de Compras Públicas | Termo 

de Homologação 

Valor Total: 19.391,4000 

Situação: Homologadoem 29/08/2019 

15:59:23 Por: Manoel dos Santos 

Bernardo 

Nome da Empresa: GMR TECNOLOGIA E SERVICOS 

LTDA 

Marca: GMR -GTTM180 
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- 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; 

- 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; 

- 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 serviços, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da 

seguinte forma: 

- 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. 

- 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 001/2019 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, em, 30 de agosto de 2019. 

  

Poder Executivo Municipal de João Câmara/RN 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

  

AT Gondim de Almeida- EPP 

CNPJ Nº 07.276.398/0001-32 

ANA TEREZA GONDIM DE ALMEIDA 

CPF: 547.561.034-72 

Diretora Administrativa 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09100002-2019 

PROCESSO Nº 144/2019 MODALIDADE: PREGÃO 

PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09100002-2019 

  

Processo nº 144/2019 

Modalidade: Pregão Presencial – Registro de Preços nº 

021/2019 - Edital nº: 021/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item. 
  

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MASSA 

ASFÁLTICA – TIPO CONCRETO BETUMINOSO, USINADO 

A QUENTE (CBUQ). 

  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

  

Aos nove dias, do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 

(09/10/2019), na sede do PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 

CÂMARA/RN, situada na Rua - Jerônimo Câmara, 50, Centro, 

João Câmara/RN, o Exmo. Prefeito, o Sr. Manoel dos Santos 

Bernardos, neste ato representando o Município de João 

Câmara/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 

n° 08.309.536/0001-03, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 

8.666 de 21 de Junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei 

nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 

14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 

Agosto de 2014, Decreto Municipal nº 066/2019, que 

regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 

da Lei 8666/93, que regulamenta as contratações pelo Sistema de 

Registro de Preços, no município de João Câmara/RN, e das 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 021/2019, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de 

Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada pelo 

Secretário Municipal de Fazenda, RESOLVE Registrar Preços 

para futura e eventual Contratação: OBTENÇÃO DE 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – TIPO 

CONCRETO BETUMINOSO, USINADO A QUENTE 

(CBUQ), com as especificações, os quantitativos e os preços de 

referência, conforme especificações e condições constantes deste 

Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I deste 

Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido classificada a 

Proposta apresentada pela empresa B. M. SANTANA EIRELI, 

devidamente inscrita sob o CNPJ Nº 32.069.570/0001-24, 

localizada à Avenida – dos Caiapos, nº 123, Apto. 1204, Bloco 

05, Bairro – Pitimbu, Natal/RN, Cep: 59.067-400, devidamente 

representada pelo senhor BELLTEHÊ MENDES SANTANA – 

CPF Nº 023.148.084-95, classificada(s) em primeiro(s) lugar(es) 

de acordo com resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento 

de Propostas, anexa ao Processo, observadas as condições 

enunciadas nas Cláusulas que se seguem. Esse termo está 

vinculado ao edital do Pregão Presencial SRP n.º 021/2019, 

autorizado no processo licitatório n.º 144/2019 (art. 55, XI). 

Fornecedor Registrado em 1º lugar, vencedor do(s) produto(s) 

conforme resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento de 

Propostas, anexa ao presente instrumento, com o valor total 

estimado de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais). 

  

- DO OBJETO (ART. 55, I): 

1.1 - A presente licitação tem como objeto, Registro de Preço para 

a: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MASSA 

ASFÁLTICA – TIPO CONCRETO BETUMINOSO, 
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USINADO A QUENTE (CBUQ), por um período de 12 meses 

de forma estimativa. Com as especificações, os quantitativos e os 

preços de referência, conforme descrito no Anexo I, integrante 

deste edital. 

  

- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo 

período de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Quando da 

prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser 

observados os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo 

quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993. 

- Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, 

alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade 

desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a 

adquirir o(s) produto(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, 

caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 

registradas. 

- Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 

Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela 

Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, 

cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a 

ampla defesa. 

  

03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para 

aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da 

Administração direta e indireta do Município. 

- Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de 

Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, 

deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da 

Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 

classificação. 

- Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo 

fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, 

desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas. 

- Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o 

Órgão Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere 

este artigo, desde que não exceda a 100% (Cem por cento) dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 

04 - DO PREÇO (ART.55, III) 

– O (s) preço (s) ofertado (s) pela (s) empresa (s) signatária (s) da 

presente Ata de Registro de Preços são os constantes da Ata de 

Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva 

classificação no Pregão Presencial SRP nº 021/2019. 

- Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as 

disposições do Decreto nº 066/2013, que institui o Registro de 

Preços no Município, assim como as cláusulas e condições 

constantes do Edital do Pregão Presencial SRP nº 021/2019, que a 

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

- Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de 

acordo com a Ata de Reunião de Julgamento de Propostas anexa 

ao Pregão Presencial SRP nº 021/2019, pela empresa detentora da 

presente Ata, as quais também a integram. 

  

05 –DO FORNECIMENTO DOS ITENS 
- O prazo para retirada da Ordem de Serviço será, de um dia útil 

da data da comunicação à empresa através do setor de compras. 

– O Fornecimento dos Itens pela empresa, deverá ser iniciado 

imediatamente após a emissão da ordem de fornecimento enviada 

pelo setor de compras. 

  

06 - DO PAGAMENTO (ART.55, III) 

– Contraprestação mensal, a medida do consumo. 

- Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito 

em conta corrente na instituição bancaria, até 30 (Trinta) dias a 

contar da data em que for efetuado o recebimento definitivo pela 

unidade requisitante, e, emissão da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada e visada pelos órgãos de fiscalização. 

– No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante 

vencedora deverá fornecer à Secretaria Municipal de Fazenda, o 

número de sua conta corrente bancária, agência e banco, para 

efeito de pagamento. 

  

07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (ART. 55, II) 

- A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada 

a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado 

empenho aos produtos dele advindo não são passiveis de 

reequilíbrio. 

– Cada entrega dos itens deverá ser efetuada mediante ordem da 

unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, 

oficio, fac-símile ou e-mail, devendo ela estar carimbada e 

assinada pelo responsável do setor. 

- A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de 

Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, 

na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que 

a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao 

recebimento. 

- A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior 

deverá ser devolvida para a unidade 

requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da 

ata. 

  

08 - DAS PENALIDADES 
8.1- A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com 

propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos 

respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a 

aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 

8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 

Federal 8.883/94, ao critério da Administração. 

- A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as 

ordens de fornecimento, dentro do prazo de um dia, contados da 

sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem 

por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos. 

- Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela 

nota de empenho, a Administração poderá aplicar à detentora da 

presente Ata a penalidade de dez por cento do valor remanescente 

da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial 

do contrato, ou de qualquer outra irregularidade. 

- As importâncias relativas a multas serão descontadas dos 

pagamentos a ser efetuado á detentora da ata, podendo, entretanto, 

conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na 

forma da lei. 

  

09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

9.1- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, 

obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 

eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que 

eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão 

Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto 

aos Detentores a Ata. 

- Quando preço inicialmente registrado, por motivo 

superveniente, torna-se superior o preço praticado no mercado, o 

Órgão Gerenciador deverá: 
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- Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução 

de preços e sua adequação ao praticado no mercado; 

- Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do 

compromisso assumido, e 

- Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, 

visando igual oportunidade de negociação. 

- Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o 

Detentor da Ata, mediante requerimento comprovado, não puder 

cumprir o compromisso, a Administração poderá: 

- Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem 

aplicação da penalidade, confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento; e 

- Convocar os demais Detentores da Ata visando igual 

oportunidade de negociação; 

- Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá 

proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 

medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa. 

  

– DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA 

ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

– O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela 

unidade requisitante consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, 

da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

– A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 

73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93. 

  

– DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de 

pleno direito: Pela Administração, quando: 

– a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de 

Registro de Preços; 

– a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no 

prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua 

justificativa; 

– a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato 

decorrente de registro de preços, a critério da Administração; 

– em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de 

contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido 

pela Administração; 

– os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados 

no mercado; 

– por razões de interesse público devidamente demonstradas e 

justificadas pela Administração; 

– a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 

previstos neste item, será feita pessoalmente ou por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo de administração da presente Ata de 

Registro de Preços; 

- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da 

detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão 

encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-

se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

- Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, 

comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências 

desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração 

quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, 

alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

- A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços 

registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 

(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das 

penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não 

aceitas as razões do pedido. 

  

– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

- As despesas com a presente licitação correrão a conta da 

Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do 

exercício. A dotação orçamentária também será informada por 

ocasião da emissão da Nota de Empenho. 

  

- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

- A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços 

será autorizada, caso a caso, pelo 

  

Secretário requisitante, a dotação orçamentária será informada por 

ocasião da emissão da Nota de Empenho. 

  

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
- Integram e vinculam esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP 

nº 021/2019 e as propostas das empresas classificadas no certame 

supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao presente 

instrumento. (Art. 55, XI) 

- A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos 

preços encontram-se registrados. 

- Fica eleito o foro da comarca de João Câmara/RN para dirimir 

quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

- Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à 

execução do contrato, serão resolvidos de acordo com o Decreto 

instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal n.º 10.520/02 e 

subsidiariamente a lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

(Art. 55, XII). 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João 

Câmara/RN, em, 09 de outubro de 2019. 

  

Município de João Câmara/rn – Poder Executivo Municipal 

CNPJ n° 08.309.536/0001-02 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

CPF nº 028.976.474-26 

Prefeito Constitucional/João Câmara/RN 

  

B. M. Santana  EIRELI 

CNPJ Nº 32.069.570/0001-24 

BELLTEHÊ MENDES SANTANA 

CPF Nº 023.148.084-95 

Representante Legitimado  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
  

Processo Administrativo nº 165/2019 
  

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 empresa Liga 

Norte Riograndense Contra O Câncer, CNPJ: 

08.428.765/0001-39,referente a REALIZAÇÃO DE EXAMES 

DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NOS PACIENTES: 

CLEIDE GOMES DA SILVA, E GILSON MELO DO 

NASCIMENTO, no valor de R$ 2.300,00, (dois mil e trezentos 

reais ), vem RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA 

DA LICITAÇÃO para a contratação da referida empresa, 

determinando que se proceda a publicação do devido extrato. 
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João Câmara/RN, 23 de Outubro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

DECISÃO - PP 020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 147/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019 

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO, 

VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN. 

  

Considerando os termos do Despacho informativo do Senhor 

Pregoeiro, quanto ao Processo administrativo n° 147/2019, ordem 

de licitação pregão presencial registro de preços n° 020/2019, 

com o objeto de "AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

ESPORTIVO, VISANDO ATENDER O 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADO 

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO 

MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN", que apontou por 03 

(três) empresas a total possibilidade de inexecutabilidade dos 

preços lançados no presente procedimento, em tremendo afronto 

aos princípios que norteiam o processo licitatório, inclusive com 

preços 80% inferiores ao valor orçado, resolvo ANULAR O 

PROCESSO LICITATÓRIO, diante das considerações ora 

apontados no referido despacho, que passa fazer parte integrante 

desse, com fundamento no artigo 49 da Lei 8.666/93: 

POR TODO O EXPOSTO, RESOLVO: 
1. ANULAR o processo licitatório 147/2019, PREGÃO 

020/2019. 

2. Determino a elaboração de novo processo licitatório, sendo 

dessa vez na forma eletrônica. 

  

Publique-se. 

Cumpra-se. 

  

João Câmara/RN, 09 de outubro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30080003/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 

 

Aos trinta dias, do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove 

(30/08/2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica 

de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com 

sede na Rua – Jerônimo Câmara, nº 50, Centro, João Câmara/RN, 

CEP nº 59.550-000, 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 CR ENERGIA E 

INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ Nº 26.690.173/0001-72, 

Avenida – Interventor Mário Câmara, nº 2661, Nossa Senhora, 

Natal/RN, Cep: 59.062-600, devidamente representada por seu 

Diretor o Sr., TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ, inscrito 

no CPF, sob o nº 007.422.234-18, nos termos da Lei nº 10.520/02, 

Lei n° 8.666/1993 e das demais normas legais aplicáveis, em face 

da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços n° 001/2019, 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 PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE 

MATERIAL DE INFORMÁTICA, VISANDO SUPRIR AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO 

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. 

  

EMPRESA – JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO – 

EIRELI – CNPJ Nº 26.690.173/0001-72 - Avenida – 

Interventor Mário Câmara, nº 2661, Nossa Senhora de 

Nazaré, Natal/RN, Cep: 59.062-600, devidamente 

representado por TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ, 

CPF Nº 007.422.234-18. 

  

  

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. 

Item: 0004 

Descrição: ESTABILIZADOR 2000VA 

E.MONO 115V SAÍDA. 22OV 

ENTRADA 6T 

Quantidade: 223 

Unidade de 

Fornecimento: 

Unidade 

Valor Referência: 403,7500 

Valor Final: 252,5000 

Valor Total: 56.307,5000 

Situação: Homologadoem 29/08/2019 15:59:23 

Por: Manoel dos Santos Bernardo 

Nome da Empresa: CR ENERGIA E INFORMAT 
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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 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias 

corridos 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° 001/2019, a Administração da entidade 

contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 

fornecedoras as seguintes sanções: 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
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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 serviços, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da 

seguinte forma: 

- 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. 

- 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 001/2019 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, em, 30 de agosto de 2019. 

  

Poder Executivo Municipal de João Câmara/RN 

CNPJ n° 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Constitucional 

CPF nº 028.976.474-26 

  

Jm Comércio e Representação –EIRELI 
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CNPJ Nº 26.690.173/0001-72 

TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ 

CPF Nº 007.422.234-18 

Diretor 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 5.231/2019 

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA 

Contratada: Liga Norte Riograndense Contra O Câncer – CNPJ: 

08.428.765/0001-39 

Processo nº 165/2019 - Dispensa nº 5.231/2019 - CPL 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA NOS PACIENTES: CLEIDE GOMES DA 

SILVA, E GILSON MELO DO NASCIMENTO. 

VALOR: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 

  

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA 

Contratante 

  

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER 
Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

007/2019 – SRP 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019 – SRP 
  

O Município de João Câmara/RN, por intermédio do Ex.mo Sr. 

Prefeito, torna público para conhecimento dos interessados o 

Pregão Eletrônico n° 007/2019 - SRP, que tem como objeto 

a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A 

AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, DESTINADAS A 

GUARDA MUNICIPAL. 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 da Secretaria Municipal de Finanças, no horário das 

08h00min às 12h00min, e das 14h00min às 17h00min. 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 09h00m do dia 25/10/2019 até as 

08h59m do dia 12/11/2019, por meio do sistema eletrônico. A 

sessão pública eletrônica será aberta às 09h00min (horário de 

Brasília) do dia 12 de novembro de 2019. 

  

João Câmara/RN, em 24 de outubro de 2019. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2019 PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 022/2019 ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 26090001/2019 

 

Aos vinte e seis dias, do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezenove (26.09.2019), o Município de João Câmara/RN, 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 JRR 

COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – 

CNPJ: 07.114.802/0001-71, com logradouro, sito à Avenida – 

Antônio Severiano da Câmara, nº 1721, Centro – João 

Câmara/RN, Cep: 59.550-000, devidamente representado por 

Sócio/Administrador JOSÉ RONALDO DE MORAIS COSTA, 

inscrito no CPF, sob o nº 642.884.554-72, 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° 022/2019, 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 PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 

PARCELADA DE LUBRIFICANTES E CORRELATOS, 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE 

VEÍCULOS PERTENCENTES AS 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, conforme 

planilha ANEXO a esta ATA. 

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 à 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. 
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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 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias úteis 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° 022/2019, a Administração da entidade 

contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as 

fornecedoras as seguintes sanções: 

- 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; 

- 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; 

- 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 não poderá sofrer acréscimos em 

suas quantidades. 

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: 

- 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; 

- 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 serviços, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da 

seguinte forma: 

- 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. 

- Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade 

dos produtos e sua consequente 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, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

Por iniciativa do Município de João Câmara/RN, 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 autorizado 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 022/2019 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 

nº 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, 26 de setembro de 2019. 
  

Poder Executivo Municipal De João Câmara/RN 

CNPJ Nº 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
CPF nº 028.976.474-26 

Prefeito Constitucional 

  

JRR Comercial De Derivados De Petróleo LTDA 

CNPJ: 07.114.802/0001-71, 

JOSÉ RONALDO DE MORAIS COSTA 
CPF nº 642.884.554-72 

Sócio/Administrador 
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ANEXO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26090001/2019 

  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA MED. DE 

FORNEC. 

QNT VAL. UNIT. 

(R$) 

VAL. TOTAL (R$) 

01 GRAXA CA2 10KG DVLUB BALDES 24 85,00 2.040,00 

02 GRAXA BLUE 10KG DVLUB BALDES 3 189,00 567,00 

03 ÓLEO MOTOR BRUTUS 

15w40 

IPIRANGA BALDES DE 20 

LITROS 

60 270,00 16.200,00 

04 ÓLEO MOTOR EXTRA 
TURBO 15w40 

LUBRAX BALDES DE 20 
LITROS 

60 310,00 18.600,00 

05 ÓLEO CAIXA DE MARCHA 

DIFERENCIAL/90 – SAE 250 – 
API GL 4 

LUBRAX BALDES DE 20 

LITROS 

12 230,00 2.760,00 

06 ÓLEO CAIXA DE MARCHA 

DIFERENCIAL/140 - SAE 250 – 
API GL 4 

LUBRAX BALDES DE 20 

LITROS 

12 230,00 2.760,00 

07 ÓLEO CAIXA DE MARCHA 

DIFERENCIAL/250 - SAE 250 – 
API GL 4 

LUBRAX BALDES DE 20 

LITROS 

12 300,00 3.600,00 

08 ÓLEO ATF – FTA TIPO A; 

SUFIXO A. 

LUBRAX CAIXA COM 24 

UNIDADES DE 1 
LITRO 

10 170,00 1.700,00 

09 ÓLEO HIDRÁULICO 68 ISSO – 

VG 68 

LUBRAX BALDE COM 20 

LITROS 

20 180,00 3.600,00 

10 ÓLEO HIDRÁULICO THF 11 – 

20W30 

LUBRAX CAIXA COM 08 

UNIDADES DE 

500 ML 

4 320,00 1.280,00 

11 FLUIDO P/ FREIO DOT3 VARGAS CAIXA COM 36 

UNIDADES DE 

500 ML 

2 450,00 900,00 

12 FLUIDO P/ FREIO DOT4 VARGAS CAIXA COM 08 

UNIDADES DE 

500 ML 

6 144,00 864,00 

13 ÁGUA DESTILADA MARINA CAIXA COM 12 

UNIDADES DE 1 

LITRO 

12 42,00 504,00 

14 ADITIVO RADIADOR DULBV CAIXA COM 12 

UNIDADES DE 1 

LITRO 

6 120,00 720,00 

15 ARLA 32 TEC FIL BALDE DE 20 

LITROS 

20 55,00 1.100,00 

16 FILTRO DE ÓLEO PEL 119 

DOBLÔ 

TEC FIL Unidade 12 32,50 390,00 

17 FILTRO DE ÓLEO PSL 55 
DOBLÔ 

TEC FIL Unidade 12 19,00 228,00 

18 FILTRO ARS 6096 DOBLÔ TEC FIL Unidade 10 24,00 240,00 

19 FILTRO PSL 560 KOMBI, GOL TEC FIL Unidade 24 25,00 600,00 

20 FILTRO ART 6098 GOL TEC FIL Unidade 12 28,00 336,00 

21 FILTRO PSL 158 L200 TRITON TEC FIL Unidade 6 78,12 468,72 

22 FILTRO PC 949 L200 TRITON TEC FIL Unidade 6 40,00 240,00 

23 FILTRO ARS 4141 L200 

TRITON 

TEC FIL Unidade 6 59,00 354,00 

24 FILTRO PSL 946 F12000 TEC FIL Unidade 12 25,00 300,00 

25 FILTRO PSL 288 F12000 TEC FIL Unidade 12 45,00 540,00 

26 FILTRO PC 949 F12000 TEC FIL Unidade 12 40,00 480,00 

27 FILTRO AP 7998 F12000 TEC FIL Unidade 12 87,50 1.050,00 

28 FILTRO PSL 55 FIAT FIORINO TEC FIL Unidade 12 19,00 228,00 

29 FILTRO ARL 4152 FIAT 

FIORINO 

TEC FIL Unidade 12 25,00 300,00 

30 FILTRO PSL 655 DAILY 

GRAN FURGONE (IVECO) 

TEC FIL Unidade 6 73,75 442,50 

31 FILTRO ARS 8836 DAILY 

GRAN FURGONE (IVECO) 

TEC FIL Unidade 6 35,00 210,00 

32 FILTRO PSL 339 
RETROESCAVADEIRA 

TEC FIL Unidade 6 50,00 300,00 

33 FILTRO PC 2/255 

RETROESCAVADEIRA 

TEC FIL Unidade 6 18,75 112,50 

34 FILTRO ASR 807 TEC FIL Unidade 6 62,50 375,00 
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RETROESCAVADEIRA 

35 FILTRO PSL 283 

MOTONIVELADORA 

(PATROL) 

TEC FIL Unidade 6 97,50 585,00 

36 FILTRO PSC 75 

MOTONIVELADORA 

(PATROL) 

TEC FIL Unidade 6 52,50 315,00 

37 FILTRO 3937743 PÁ 

MECÂNICA 

TEC FIL Unidade 6 42,00 252,00 

38 FILTRO 11E1-70010 PÁ 

MECÂNICA 

TEC FIL Unidade 6 35,00 210,00 

39 FILTRO 31LH-60071 PÁ 
MECÂNICA 

TEC FIL Unidade 6 315,50 1.893,00 

40 FILTRO 11N6-27040-A PÁ 

MECÂNICA 

TEC FIL Unidade 6 283,00 1.698,00 

41 FILTRO PSL 123 TRATORES TEC FIL Unidade 12 23,75 285,00 

42 FILTRO FC 161 TRATORES TEC FIL Unidade 12 18,75 225,00 

43 FILTRO PEL 2003 ÔNIBUS 

MERCEDES BENZ 1519 

TEC FIL Unidade 12 36,25 435,00 

44 FILTRO PEC 3022 ÔNIBUS 

MERCEDES BENZ 1519 

TEC FIL Unidade 12 62,50 750,00 

45 FILTRO ARS 9839 ÔNIBUS 
MERCEDES BENZ 1519 

TEC FIL Unidade 12 87,00 1.044,00 

46 FILTRO PSD 981 ÔNIBUS 

MERCEDES BENZ 1519 

TEC FIL Unidade 12 118,00 1.416,00 

47 FILTRO PEC 3014 ÔNIBUS 

VW MAN 15.190 

TEC FIL Unidade 12 96,25 1.155,00 

48 FILTRO W 1160 ÔNIBUS VW 

MAN 15.190 

TEC FIL Unidade 12 74,00 888,00 

49 FILTRO ARS 9839 ÔNIBUS 
VW MAN 15.190 

TEC FIL Unidade 12 87,00 1.044,00 

50 FILTRO PSC 353 ÔNIBUS 

MWM SÉRIE 12 

TEC FIL Unidade 12 83,75 1.005,00 

51 FILTRO PSL 962 ÔNIBUS 

MWM SÉRIE 12 

TEC FIL Unidade 12 33,75 405,00 

52 FILTRO PSD 960.1 ÔNIBUS 

MWM SÉRIE 12 

TEC FIL Unidade 12 44,00 528,00 

53 FILTRO ARS 9838 MICRO 
ÔNIBUS VOLARE M. 

AGRALE 

TEC FIL Unidade 6 97,50 585,00 

54 FILTRO PSL 283 MICRO 

ÔNIBUS IVECO 70C16 

TEC FIL Unidade 6 97,50 585,00 

55 FILTRO PSC 706 MICRO 

ÔNIBUS IVECO 70C16 

TEC FIL Unidade 12 155,00 1.860,00 

56 FILTRO PL 366 ÔNIBUS 

MERCEDES BENZ 1518 

TEC FIL Unidade 6 20,00 120,00 

57 FILTRO FC 161 ÔNIBUS 

MERCEDES 1518 

TEC FIL Unidade 6 18,75 112,50 

58 FILTRO PLS 45011 MICRO 
ÔNIBUS 8.150, SÉRIE 10. 

TEC FIL Unidade 12,00 46,00 552,00 

59 FILTRO PSL 962 – MICRO 

ÔNIBUS VW 8.150, SÉRIE 10. 

TEC FIL Unidade 12,00 33,75 405,00 

VALOR GLOBAL R$ 82.742,22 (Oitenta e dois 

mil, setecentos e quarenta e 

dois reais e vinte e dois 

centavos). 
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