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LEIS
GOVERNO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria nº341/2019- ADM

Lei Municipal nº 667/2019-GP
Institui o dia do “Funcionalismo Público Municipal”, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso
de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal
aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI:
Art. 1º - Fica instituído o dia do "Funcionalismo Público
Municipal", a ser celebrado, anualmente, no âmbito do município de
João Câmara, no dia 28 do mês de outubro.
Art. 2º - Nesta data fica também celebrado feriado municipal, com
ações festivas realizadas pela Prefeitura Municipal de João Câmara
para toda coletividade de funcionários públicos do município.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito
Municipal de João Câmara-RN, 11 de novembro de 2019.

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, Juranilde Pessoa da Silva, que
exerce a função de agente comunitário de saúde, com matrícula 9784-1, 30
(trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos
Servidores Público do Município de João Câmara/RN, no período de 02 de
dezembro á 31 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, 05 de Novembro 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

Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

Portaria nº342/2019- ADM

PORTARIAS - ADM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria nº340/2019- 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, Maria Margarida da Silva, que
exerce a função de agente comunitário de saúde, com matrícula 9903-1, 30
(trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos
Servidores Público do Município de João Câmara/RN, no período de 01 de
dezembro á 30 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, 05 de Novembro de 2019.
Bruno Augusto Fernandes da Cruz
Secretário Municipal de Saúde

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, Neuma Maria Alves da Silva,
que exerce a função de agente comunitário de saúde, com matrícula 113043, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto
dos Servidores Público do Município de João Câmara/RN, no período de 23
de dezembro á 21 de janeiro de 2020.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada
as disposições em contrário.
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 05 de Novembro 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 nº343/2019- ADM
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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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVE:

Portaria nº346/2019- ADM

Artigo 1º - Conceder ao servidor efetivo, Paulo Sergio de Melo
Marcolino, que exerce a função de gari, com matrícula 3417-1, 30 (trinta)
dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores
Público do Município de João Câmara/RN, no período de 05 de novembro á
04 de dezembro de 2019.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada
as disposições em contrário.

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.

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 05 de Novembro de 2019.
Aldo Torquato da Silva
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo
Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder a servidora efetiva, Tecilda Felix, que exerce a função
de agente administrativo, com matrícula 2003-1, 30 (trinta) dias
consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores
Público do Município de João Câmara/RN, no período de 18 de novembro á
17 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, 11 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria nº344/2019- 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.

Maurício Caetano Damacena Filho
Secretário Mun. do Trabalho, Habitação e Assistência Social
Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVE:

Portaria nº347/2019- ADM

Artigo 1º - Conceder a servidora efetiva, Ivoneide Silva de Oliveira, que
exerce a função de agente administrativo, com matrícula 1287-1, 30 (trinta)
dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores
Público do Município de João Câmara/RN, no período de 01 de dezembro á
30 de dezembro de 2019.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada
as disposições em contrário.

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.

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 06 de Novembro de 2019.
Benedito Alves da Silva
Secretário Municipal de Administração
Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder a servidora efetiva, Simone Ribeiro da Silva, que
exerce a função de agente comunitário de saúde, com matrícula 9830-1, 30
(trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos
Servidores Público do Município de João Câmara/RN, no período de 02 de
dezembro á 31 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, 12 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria nº 345/2019- 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.

Bruno Augusto Fernandes da Cruz
Secretário Municipal de Saúde
Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLVE:

Portaria nº348/2019- ADM

Art. 1º Conceder ao servidor, José Gonzaga de Oliveira, que exerce a
função de guarda municipal, com matrícula 1120-1, licença prêmio de 03
(três) meses, conforme Artigo 85, do Estatuto dos Servidores Público do
Município de João Câmara/RN, no período de 12 de novembro a 11 de
fevereiro de 2020.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrário.

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.

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 11 de Novembro de 2019.
Benedito Alves da Silva
Secretário Municipal de Administração
Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder ao servidor efetivo, Carlos Henrique Barbosa de
Lima, que exerce a função de motorista, com matrícula 6769-1, 30 (trinta)
dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores
Público do Município de João Câmara/RN, no período de 02 de dezembro á
31 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, 12 de Novembro de 2019.
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Bruno Augusto Fernandes da Cruz
Secretário Municipal de Saúde

Município de João Câmara/RN, no período de 02 de dezembro á 31 de
dezembro de 2019.

Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada
as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria nº 349/2019- 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.

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 14 de Novembro de 2019.
João Caetano Damascena
Secretário
Municipal
de
Meio Ambiente, Pecuária e Recursos Hídricos

Agricultura,

Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art. 1º Conceder a servidora, Rosinete Maria do Nascimento, que exerce a
função de operadora de micro, com matrícula 2020-1, licença prêmio de 03
(três) meses, conforme Artigo 85, do Estatuto dos Servidores Público do
Município de João Câmara/RN, no período de 14 de novembro a 15 de
fevereiro de 2020.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada as
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria nº 352/2019- 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:

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 12 de Novembro de 2019.
Artigo 1º - Conceder a servidora efetiva, Marilene Soares da Silva, que
exerce a função de operadora de micro, com matrícula 7498-1, 30 (trinta)
dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores
Público do Município de João Câmara/RN, no período de 01 de dezembro á
30 de dezembro de 2019.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada
as disposições em contrário.

Silvano Carlos de Souza
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 18 de Novembro de 2019.
Silvano Carlos de Souza
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Portaria nº 350/2019- 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.

Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder ao servidor efetivo, Gileno da Silva, que exerce a
função de gari, com matrícula 2860-1, 30 (trinta) dias consecutivos de
férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do
Município de João Câmara/RN, no período de 02 de dezembro á 31 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, 14 de Novembro de 2019.
João Caetano Damascena
Secretário
Municipal
de
Meio Ambiente, Pecuária e Recursos Hídricos

Agricultura,

Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria nº 353/2019- 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 ao servidor efetivo, Cosme Fernandes de Souza, que
exerce a função de agente comunitário de saúde, com matrícula 9962-1, 30
(trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos
Servidores Público do Município de João Câmara/RN, no período de 02 de
dezembro á 31 de dezembro de 2019.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada
as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 18 de Novembro de 2019.

Portaria nº 351/2019- ADM

Bruno Augusto Fernandes da Cruz
Secretário Municipal de Saúde

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.

Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

RESOLVE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 1º - Conceder ao servidor efetivo, Alberto Bezerra, que exerce a
função de coveiro, com matrícula 8753-1, 30 (trinta) dias consecutivos de
férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do

Portaria nº 354/2019- ADM
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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 Nomear a senhora Samara Tatianne Leonez Sales, inscrita no
CPF 071.164.714-30/MF, COREM/RN 000457226, para assumir o cargo de
RT – Responsável Técnico pelo Centro de Atenção Psicossocial/CAPS I.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogada
as disposições em contrário.
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 21 de Novembro de 2019.
Manoel dos Santos Bernardo
Prefeito Municipal

PORTARIAS - GP
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 433/2019- GP
O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no Art. 70, inciso
II, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1° - Exonerar o Senhor FERNANDO FERREIRA BATISTA,
brasileiro, residente e domiciliado no município de, João Câmara/RN,
portador do C.P.F.: 098.560.864-18, do cargo em comissão de Vice-Diretor
da Escola Municipal Alice Soares na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
revogando-se as disposições em contrário.
Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de
João Câmara-RN, em 05 de novembro de 2019.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 434/2019- GP
O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no Art. 70, inciso
II, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1° - Nomear o Senhor JOSÉ AILTON DIAS DA SILVA, brasileiro,
casado, residente e domiciliado no Assentamento Santa Terezinha,18- Zona
Rural, João Câmara/RN, portador do C.P.F.: 072.668.924-65 no cargo em
comissão de Vice-Diretor da Escola Municipal Alice Soares na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura do Município de João Câmara, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação
revogando-se as disposições em contrário.
Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de
João Câmara-RN, em 05 de novembro de 2019.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06110003/2019 PREGÃO

PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2019
Aos seis dias, do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove
(06.11.2019), no Edifício-sede da Prefeitura Municipal de JOÃO
CÂMARA/RN, instalada na Praça Baixa Verde, 169 - Centro, João
Câmara/RN, de um lado, o Município de João Câmara/RN, através de sua
PREFEITURA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda n° 08.309.536/0001-03, por intermédio de seu
representante legal o Prefeito Constitucional, MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, portador do CPF n° 028.976.474-26, brasileiro, professor,
residente e domiciliado na Rua - Domingos Ramos, s/n, João Câmara/RN,
no uso das suas atribuições constitucionais, e em sequência, designada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa infrasintetizada, no art., 6º, e daqui por diante denominada simplesmente
CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado, e celebram, por força do
presente instrumento, elaborado de acordo com Minuta examinada pela
Assessoria Jurídica do Município de João Câmara/RN, ex-vi do disposto no
Parágrafo Único, do artigo 38, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e
autorizado por despacho do Prefeito do Município de João Câmara/RN, em
conformidade com o disposto no artigo 61 da Lei nº. 8.666/93, exarado no
Processo Administrativo nº. 161/2019, Contrato para CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL:
HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA,
MATERIAIS
ESTRUTURAIS,
ARTEFATOS
DE
CIMENTO,
CERÂMICOS,
ACABAMENTO
INTERNO
E
EXTERNO,
FERRAMENTAL, MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM
GERAL, METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E
COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN, observadas as disposições da Lei nº. 8.666/93, e mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
Aquisição futura e de forma parcelada de material de construção geral,
hidráulicos, elétricos, iluminação pública, pintura, materiais estruturais,
artefatos de cimento, cerâmicos, acabamento interno e externo, ferramental,
materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragens
e cobertura, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias
do município de João Câmara/RN, conforme especificações do Termo de
Referência:
Após a aplicação do desconto deve ser considerado para o preço unitário
somente as duas primeiras casas decimais após a vírgula.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de JOÃO
CÂMARA/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Aquisições.
gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do
fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações
dos PRODUTOS registrados, observada a ordem de classificação indicada
na licitação;
convocar o particular, e-mail ou telefone, para retirada da ordem de compra;
observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de
novas certidões ou documentos vencidos;
conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de
preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e
de aplicação de penalidades;
realizar, quando necessário, prévia reunião com As licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
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Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da convocação, quando não for possível o envio
prioritário por outro meio;
entregar os PRODUTOS solicitados no prazo máximo definido pela
Administração, contado da data de recebimento da nota de empenho;
fornecer os PRODUTOS conforme especificações, marca e preço
registrados na presente ARP;
entregar os PRODUTOS no respectivo endereço do órgão participante da
presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, arcando o adquirente com a
diferença à maior de custo, quando indicado local mais distante da sede do
fornecedor;
providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas
na presente ARP;
fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;
prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a
partir da data da assinatura da presente ARP;
ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e
participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais,
relativos ao fornecimento, com base na presente ARP, exonerando a
Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal
pagamento;
manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12
(doze) meses, sendo improrrogável, podendo o fornecedor solicitar, a
qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter
registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar
por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que
comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos,
os quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos
PRODUTOS registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela
abaixo:
EMPRESA: JULIANO BORGES DA SILVA – ME – CNPJ:
27.405.582/0001-42, com endereço professional, sito à Avenida – João
Ataíde de Melo, 551, Centro – Tangará/RN, Cep: 59.240-000, devidamente
representada por JULIANO BORGES DA SILVA – CPF Nº 018.100.23459 e/ou ÉRICO ALAN SILVA BEZERRA – Procurador legitimado – CPF
Nº 076.250.164-20.
Item Especificação
07
08

Percentual mínimo de desconto
na Tabela SINAPI (%)
Materiais para Manutenção Geral 12,5%
(Madeira serrada).
Materiais para Manutenção Geral 10%
(Esquadria,
Metalúrgica
e
Funilaria).

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque
nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo por
atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos
federal, estadual e municipal
indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações
fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito
a alteração de preços ou compensação financeira.

Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a
firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao
particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de
condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas
do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no mural da Prefeitura Municipal.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo a
PREFEITURA providenciar a convocação do fornecedor registrado para
negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as
seguintes condições:
Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, contado a
partir da assinatura do instrumento de contrato, não podendo ser inferior que
48 (quarenta e oito) horas.
A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela
Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de João Câmara/RN.
Todas as despesas com logísticas, seguros, transporte, fretes, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na
entrega do objeto, correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão
as seguintes condições:
– O recebimento dos PRODUTOS deverá ser efetuado pelo servidor ou
comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
– Não serão aceitos PRODUTOS em desconformidade com o estabelecido
no Termo de Referência e na proposta.
– Por ocasião da entrega do objeto, a Contratada deverá colher a data, a
hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da
comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
– Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo: a). Por
servidor ou comissão responsável, desde que:
– a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
– o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
– a embalagem esteja inviolada (em caso de entrega de produtos) e de forma
a permitir o adequado acondicionamento.
– a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante
vencedora;
– o objeto esteja adequado para utilização.
– O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado
após o recebimento definitivo.
– Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura
poderá:
se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades
cabíveis.
se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo
das penalidades cabíveis;
– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação as licitantes participantes desta
ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da
responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem
prejuízos a Administração;
multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de
9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por
inexecução ou execução irregular;
suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art.
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7º, caput, da Lei 10.520/2002. Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará
sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções
previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.
Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas na alínea “c”. Caso a
situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação
das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos
da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração
procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso
concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força
maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a
um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de
licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas
através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado: I – Por iniciativa da
Administração, quando:
não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da
presente ARP.
recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por
motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao
presente Registro de Preços;
não manutenção das condições de habilitação;
não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
e
em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por
escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas
neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pela
Prefeitura, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução
contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos
do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
Municipal.
Art. 15. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador
e nos Termos do Decreto nº. 7.892/2013. A consulta do Órgão publicado
interessado, deverá ser realizada diretamente ao Prefeito Municipal, que
aceitará ou não, a solicitação de adesão.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os
termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do
fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o
Foro da Comarca de João Câmara/RN.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços
que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito Municipal de João
Câmara/RN e pelo fornecedor vencedor.
Gabinete do Prefeito Constitucional do
Câmara/RN, em, 06 de novembro de 2019.

Município

de

João

Município De João Câmara/RN
Poder Executivo Municipal
CNPJ n° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Adquirente
Juliano Borges Da Silva – ME
CNPJ: 27.405.582/0001-42
JULIANO BORGES DA SILVA
CPF Nº 018.100.234-59
ÉRICO ALAN SILVA BEZERRA
CPF Nº 076.250.164-20
Representantes Legitimados
Pelo/Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – (EXTRATO) PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 163/2019 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
006/2019
O Prefeito Constitucional do Município de João Câmara/RN, vem
TORNAR PÚBLICO a HOMOLOGAÇÃO do Processo Administrativo nº
163/2019, na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2019, em,
14 de novembro de 2019, sendo ADJUDICADO o seguinte objeto:
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR, em
favor das seguintes empresas: Kv Bezerra – ME, inscrito no CNPJ n°
05.587.629/0001-01 com o valor total de R$ 142.500,00 (Cento e Quarenta
e Dois Mil e Quinhentos Reais) e PALLET NORDESTE EIRELI – EPP,
inscrito no CNPJ n° 20.753.393/0001-11 com o valor total de R$ R$
325.000,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil Reais), tudo de conformidade
com o presente termo, para que surta seus efeitos legais, nos termos da Lei
Federal nº 10.520/2002, ao Decreto Municipal nº 066/2013, e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com
redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994. Pelo que se lavrou
o presente Termo. Ficando, no intento, a(s) epigrafada(s) empresa(s)
devidamente CONVOCADA(S) a comparecer(em), por seu(s)
representante(s) legal(is), na Sede da Secretaria de Finanças do Município
de João Câmara/RN, com logradouro, sito à Rua – Jerônimo Câmara, n° 50,
Centro – Cep: 59.550-000, 1º Andar, com o desiderato de assinar a ARP
e/ou CONTRATO, no prazo tempestivo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
desta PUBLICAÇÃO.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João Câmara/RN,
Quinta-feira, em, 14 de novembro de 2019, às 15h21min
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06110001/2019 PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2019
Aos seis dias, do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove
(06.11.2019), no Edifício-sede da Prefeitura Municipal de JOÃO
CÂMARA/RN, instalada na Praça Baixa Verde, 169 - Centro, João
Câmara/RN, de um lado, o Município de João Câmara/RN, através de sua
PREFEITURA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda n° 08.309.536/0001-03, por intermédio de seu
representante legal o Prefeito Constitucional, MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, portador do CPF n° 028.976.474-26, brasileiro, professor,
residente e domiciliado na Rua - Domingos Ramos, s/n, João Câmara/RN,
no uso das suas atribuições constitucionais, e em sequência, designada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa infrasintetizada, no art., 6º, e daqui por diante denominada simplesmente
CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado, e celebram, por força do
presente instrumento, elaborado de acordo com Minuta examinada pela
Assessoria Jurídica do Município de João Câmara/RN, ex-vi do disposto no
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Parágrafo Único, do artigo 38, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e
autorizado por despacho do Prefeito do Município de João Câmara/RN, em
conformidade com o disposto no artigo 61 da Lei nº. 8.666/93, exarado no
Processo Administrativo nº. 161/2019, Contrato para CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL:
HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA,
MATERIAIS
ESTRUTURAIS,
ARTEFATOS
DE
CIMENTO,
CERÂMICOS,
ACABAMENTO
INTERNO
E
EXTERNO,
FERRAMENTAL, MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM
GERAL, METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E
COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN, observadas as disposições da Lei nº. 8.666/93, e mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
Aquisição futura e de forma parcelada de material de construção geral,
hidráulicos, elétricos, iluminação pública, pintura, materiais estruturais,
artefatos de cimento, cerâmicos, acabamento interno e externo, ferramental,
materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragens
e cobertura, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias
do município de João Câmara/RN, conforme especificações do Termo de
Referência:
Após a aplicação do desconto deve ser considerado para o preço unitário
somente as duas primeiras casas decimais após a vírgula.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de JOÃO
CÂMARA/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Aquisições.
gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do
fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações
dos PRODUTOS registrados, observada a ordem de classificação indicada
na licitação;
convocar o particular, e-mail ou telefone, para retirada da ordem de compra;
observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de
novas certidões ou documentos vencidos;
conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de
preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e
de aplicação de penalidades;
realizar, quando necessário, prévia reunião com As licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da convocação, quando não for possível o envio
prioritário por outro meio;
entregar os PRODUTOS solicitados no prazo máximo definido pela
Administração, contado da data de recebimento da nota de empenho;
fornecer os PRODUTOS conforme especificações, marca e preço
registrados na presente ARP;
entregar os PRODUTOS no respectivo endereço do órgão participante da
presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, arcando o adquirente com a
diferença à maior de custo, quando indicado local mais distante da sede do
fornecedor;
providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas
na presente ARP;
fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;

prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a
partir da data da assinatura da presente ARP;
ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e
participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais,
relativos ao fornecimento, com base na presente ARP, exonerando a
Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal
pagamento;
manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12
(doze) meses, sendo improrrogável, podendo o fornecedor solicitar, a
qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter
registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar
por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que
comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos,
os quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos
PRODUTOS registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela
abaixo:
EMPRESA: ARMAZÉM SERTANEJO LTDA – ME – CNPJ:
08.222.903/0001-29, com endereço professional, sito à Praça – Baixa
Verde, 43, Centro – João Câmara/RN, Cep: 59.550-000, devidamente
representada por FRANCISCO ARAÚJO DA COSTA – CPF Nº
033.607.924-91, e/ou JOSÉ ALBERTO PEREIRA LOPES – CPF Nº
502.881.054-00.
Item Especificação
04

09

Percentual mínimo de desconto
na Tabela SINAPI (%)
Materiais
para
Manutenção 12%
Geral(Artefatos de Cimento, prémoldados e afins)
Materiais para Manutenção Geral 12%
(Artefatos cerâmicos, telhas, tijolos
e afins)

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

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 931 – de 22.11.19

8
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as
seguintes condições:
Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, contado a
partir da assinatura do instrumento de contrato, não podendo ser inferior que
48 (quarenta e oito) horas.
A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela
Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de João Câmara/RN.
Todas as despesas com logísticas, seguros, transporte, fretes, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na
entrega do objeto, correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão
as seguintes condições:
– O recebimento dos PRODUTOS deverá ser efetuado pelo servidor ou
comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
– Não serão aceitos PRODUTOS em desconformidade com o estabelecido
no Termo de Referência e na proposta.
– Por ocasião da entrega do objeto, a Contratada deverá colher a data, a
hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da
comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
– Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo: a). Por
servidor ou comissão responsável, desde que:
– a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
– o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
– a embalagem esteja inviolada (em caso de entrega de produtos) e de forma
a permitir o adequado acondicionamento.
– a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante
vencedora;
– o objeto esteja adequado para utilização.
– O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado
após o recebimento definitivo.
– Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura
poderá:
se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades
cabíveis.
se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo
das penalidades cabíveis;
– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação as licitantes participantes desta
ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da
responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem
prejuízos a Administração;
multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de
9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por
inexecução ou execução irregular;
suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art.
7º, caput, da Lei 10.520/2002. Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará
sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções
previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.
Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas na alínea “c”. Caso a
situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação
das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos
da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração
procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso
concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força
maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a

um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de
licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas
através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado: I – Por iniciativa da
Administração, quando:
não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da
presente ARP.
recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por
motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao
presente Registro de Preços;
não manutenção das condições de habilitação;
não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
e
em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por
escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas
neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pela
Prefeitura, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução
contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos
do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
Municipal.
Art. 15. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador
e nos Termos do Decreto nº. 7.892/2013. A consulta do Órgão publicado
interessado, deverá ser realizada diretamente ao Prefeito Municipal, que
aceitará ou não, a solicitação de adesão.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os
termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do
fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o
Foro da Comarca de João Câmara/RN.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços
que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito Municipal de João
Câmara/RN e pelo fornecedor vencedor.
Gabinete do Prefeito Constitucional do
Câmara/RN, em, 06 de novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN
Poder Executivo Municipal
CNPJ n° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Adquirente
Armazém Sertanejo LTDA – ME
CNPJ: 08.222.903/0001-29,
FRANCISCO ARAÚJO DA COSTA
CPF Nº 033.607.924-91.
JOSÉ ALBERTO PEREIRA LOPES
CPF Nº 502.881.054-00
Representante(s) Legitimado(s)
Pelo/Fornecedor Registrado
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
173/2019
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Após a aplicação do desconto deve ser considerado para o preço unitário
somente as duas primeiras casas decimais após a vírgula.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de JOÃO
CÂMARA/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.

Processo Administrativo nº 173/2019
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 VITTOR M. S. DE MELO - ME, CNPJ:
09.634.465/0001-79,referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE REVISTAS, DESTINADAS A EVENTOS QUE
SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA, no valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais ),
vem RATIFICAR
E
RECONHECER
A
DISPENSA
DA
LICITAÇÃO para a contratação da referida empresa, determinando que se
proceda a publicação do devido extrato.
João Câmara/RN, 14 de Novembro de 2019.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06110004/2019 PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2019
Aos seis dias, do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove
(06.11.2019), no Edifício-sede da Prefeitura Municipal de JOÃO
CÂMARA/RN, instalada na Praça Baixa Verde, 169 - Centro, João
Câmara/RN, de um lado, o Município de João Câmara/RN, através de sua
PREFEITURA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda n° 08.309.536/0001-03, por intermédio de seu
representante legal o Prefeito Constitucional, MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, portador do CPF n° 028.976.474-26, brasileiro, professor,
residente e domiciliado na Rua - Domingos Ramos, s/n, João Câmara/RN,
no uso das suas atribuições constitucionais, e em sequência, designada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa infrasintetizada, no art., 6º, e daqui por diante denominada simplesmente
CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado, e celebram, por força do
presente instrumento, elaborado de acordo com Minuta examinada pela
Assessoria Jurídica do Município de João Câmara/RN, ex-vi do disposto no
Parágrafo Único, do artigo 38, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e
autorizado por despacho do Prefeito do Município de João Câmara/RN, em
conformidade com o disposto no artigo 61 da Lei nº. 8.666/93, exarado no
Processo Administrativo nº. 161/2019, Contrato para CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL:
HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA,
MATERIAIS
ESTRUTURAIS,
ARTEFATOS
DE
CIMENTO,
CERÂMICOS,
ACABAMENTO
INTERNO
E
EXTERNO,
FERRAMENTAL, MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM
GERAL, METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E
COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN, observadas as disposições da Lei nº. 8.666/93, e mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
Aquisição futura e de forma parcelada de material de construção geral,
hidráulicos, elétricos, iluminação pública, pintura, materiais estruturais,
artefatos de cimento, cerâmicos, acabamento interno e externo, ferramental,
materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragens
e cobertura, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias
do município de João Câmara/RN, conforme especificações do Termo de
Referência:

Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Aquisições.
gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do
fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações
dos PRODUTOS registrados, observada a ordem de classificação indicada
na licitação;
convocar o particular, e-mail ou telefone, para retirada da ordem de compra;
observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de
novas certidões ou documentos vencidos;
conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de
preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e
de aplicação de penalidades;
realizar, quando necessário, prévia reunião com As licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da convocação, quando não for possível o envio
prioritário por outro meio;
entregar os PRODUTOS solicitados no prazo máximo definido pela
Administração, contado da data de recebimento da nota de empenho;
fornecer os PRODUTOS conforme especificações, marca e preço
registrados na presente ARP;
entregar os PRODUTOS no respectivo endereço do órgão participante da
presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, arcando o adquirente com a
diferença à maior de custo, quando indicado local mais distante da sede do
fornecedor;
providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas
na presente ARP;
fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;
prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a
partir da data da assinatura da presente ARP;
ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e
participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais,
relativos ao fornecimento, com base na presente ARP, exonerando a
Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal
pagamento;
manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12
(doze) meses, sendo improrrogável, podendo o fornecedor solicitar, a
qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter
registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar
por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que
comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos,
os quais serão analisados pela Administração.
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Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos
PRODUTOS registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela
abaixo:
EMPRESA: KENIA SABATTYNE DE O. BORGES – ME – CNPJ:
08.758.623/0001-30, com endereço professional, sito à Praça – Baixa
Verde, 57, Centro – Joâo Câmara/RN, Cep: 59.550-000, devidamente
representada por KÊNIA SABATTYNE DE O. BORGES – CPF Nº
066.004.194-40 – Administradora/Proprietária.
Item

02

03

06
10

Especificação

Percentual mínimo
de desconto na
Tabela SINAPI (%)
Materiais para Manutenção Geral 19%
(Material Estrutural, pedra, areia, brita
e afins).
Materiais para Manutenção Geral 20%
(Acabamento Interno e Externo,
louças e metais sanitários, Pintura e
afins)
Materiais para Manutenção Geral 11%
(Paisagísticos).
Materiais para Manutenção Geral 15%
(Ferragem, vergalhões e afins).

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque
nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo por
atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos
federal, estadual e municipal
indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações
fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito
a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a
firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao
particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de
condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas
do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no mural da Prefeitura Municipal.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo a
PREFEITURA providenciar a convocação do fornecedor registrado para
negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as
seguintes condições:
Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, contado a
partir da assinatura do instrumento de contrato, não podendo ser inferior que
48 (quarenta e oito) horas.
A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela
Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de João Câmara/RN.
Todas as despesas com logísticas, seguros, transporte, fretes, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na
entrega do objeto, correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão
as seguintes condições:
– O recebimento dos PRODUTOS deverá ser efetuado pelo servidor ou
comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
– Não serão aceitos PRODUTOS em desconformidade com o estabelecido
no Termo de Referência e na proposta.

– Por ocasião da entrega do objeto, a Contratada deverá colher a data, a
hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da
comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
– Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo: a). Por
servidor ou comissão responsável, desde que:
– a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
– o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
– a embalagem esteja inviolada (em caso de entrega de produtos) e de forma
a permitir o adequado acondicionamento.
– a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante
vencedora;
– o objeto esteja adequado para utilização.
– O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado
após o recebimento definitivo.
– Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura
poderá:
se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades
cabíveis.
se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo
das penalidades cabíveis;
– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação as licitantes participantes desta
ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da
responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem
prejuízos a Administração;
multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de
9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por
inexecução ou execução irregular;
suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art.
7º, caput, da Lei 10.520/2002. Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará
sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções
previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.
Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas na alínea “c”. Caso a
situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação
das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos
da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração
procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso
concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força
maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a
um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de
licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas
através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado: I – Por iniciativa da
Administração, quando:
não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da
presente ARP.
recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por
motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao
presente Registro de Preços;
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não manutenção das condições de habilitação;
não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
e
em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por
escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas
neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pela
Prefeitura, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução
contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos
do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
Municipal.
Art. 15. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador
e nos Termos do Decreto nº. 7.892/2013. A consulta do Órgão publicado
interessado, deverá ser realizada diretamente ao Prefeito Municipal, que
aceitará ou não, a solicitação de adesão.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os
termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do
fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o
Foro da Comarca de João Câmara/RN.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços
que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito Municipal de João
Câmara/RN e pelo fornecedor vencedor.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João Câmara/RN,
em, 06 de novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ n° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Adquirente
Kenia Sabattyne De O. Borges – ME
CNPJ: 08.758.623/0001-30
KÊNIA SABATTYNE DE O. BORGES
CPF Nº 066.004.194-40
Administradora/Proprietária.
Pelo/Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
173/2019
EXTRATO DO CONTRATO Nº 5.808/2019
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: VITTOR M. S. DE MELO – ME – CNPJ: 09.634.465/0001-79
Processo nº 173/2019 - Dispensa nº 5.808/2019 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REVISTAS, DESTINADAS A
EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
VALOR: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA
Contratante
VITTOR M. S. DE MELO - ME
Contratada

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06110002/2019 PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2019
Aos seis dias, do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove
(06.11.2019), no Edifício-sede da Prefeitura Municipal de JOÃO
CÂMARA/RN, instalada na Praça Baixa Verde, 169 - Centro, João
Câmara/RN, de um lado, o Município de João Câmara/RN, através de sua
PREFEITURA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda n° 08.309.536/0001-03, por intermédio de seu
representante legal o Prefeito Constitucional, MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, portador do CPF n° 028.976.474-26, brasileiro, professor,
residente e domiciliado na Rua - Domingos Ramos, s/n, João Câmara/RN,
no uso das suas atribuições constitucionais, e em sequência, designada
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa infrasintetizada, no art., 6º, e daqui por diante denominada simplesmente
CONTRATADA, têm entre si, justo e avençado, e celebram, por força do
presente instrumento, elaborado de acordo com Minuta examinada pela
Assessoria Jurídica do Município de João Câmara/RN, ex-vi do disposto no
Parágrafo Único, do artigo 38, da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e
autorizado por despacho do Prefeito do Município de João Câmara/RN, em
conformidade com o disposto no artigo 61 da Lei nº. 8.666/93, exarado no
Processo Administrativo nº. 161/2019, Contrato para CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO FUTURA E DE FORMA
PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO GERAL:
HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PINTURA,
MATERIAIS
ESTRUTURAIS,
ARTEFATOS
DE
CIMENTO,
CERÂMICOS,
ACABAMENTO
INTERNO
E
EXTERNO,
FERRAMENTAL, MATERIAIS PAISAGÍSTICOS, MADEIRAS EM
GERAL, METALÚRGICA E FUNILARIA, FERRAGENS E
COBERTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN, observadas as disposições da Lei nº. 8.666/93, e mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
Aquisição futura e de forma parcelada de material de construção geral,
hidráulicos, elétricos, iluminação pública, pintura, materiais estruturais,
artefatos de cimento, cerâmicos, acabamento interno e externo, ferramental,
materiais paisagísticos, madeiras em geral, metalúrgica e funilaria, ferragens
e cobertura, para atender as necessidades da Prefeitura e demais secretarias
do município de João Câmara/RN, conforme especificações do Termo de
Referência:
Após a aplicação do desconto deve ser considerado para o preço unitário
somente as duas primeiras casas decimais após a vírgula.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário
do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de JOÃO
CÂMARA/RN, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 3º - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Aquisições.
gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do
fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as especificações
dos PRODUTOS registrados, observada a ordem de classificação indicada
na licitação;
convocar o particular, e-mail ou telefone, para retirada da ordem de compra;
observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim a
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de
novas certidões ou documentos vencidos;
conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de
preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e
de aplicação de penalidades;
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realizar, quando necessário, prévia reunião com As licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; e
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação e na presente ARP.
Art. 4º. O FORNECEDOR obriga-se a:
Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da convocação, quando não for possível o envio
prioritário por outro meio;
entregar os PRODUTOS solicitados no prazo máximo definido pela
Administração, contado da data de recebimento da nota de empenho;
fornecer os PRODUTOS conforme especificações, marca e preço
registrados na presente ARP;
entregar os PRODUTOS no respectivo endereço do órgão participante da
presente ARP, ou em local que esta lhe indicar, arcando o adquirente com a
diferença à maior de custo, quando indicado local mais distante da sede do
fornecedor;
providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas
na presente ARP;
fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;
prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a
partir da data da assinatura da presente ARP;
ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e
participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na
presente ARP;
pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais,
relativos ao fornecimento, com base na presente ARP, exonerando a
Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal
pagamento;
manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12
(doze) meses, sendo improrrogável, podendo o fornecedor solicitar, a
qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter
registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar
por escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que
comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos,
os quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos
PRODUTOS registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela
abaixo:
EMPRESA: F. COSME DA SILVA FERRAGENS – ME – CNPJ:
04.645.619/0001-04, com endereço professional, sito à Rua – Capitão José
da Penha, 59, Centro – João Câmara/RN, Cep: 59.550-000, devidamente
representada por FERNANDO COSME DA SILVA – CPF Nº 792.391.45400 e/ou ANA ADRIANA RIBEIRO DANTAS DA SILVA – Procuradora
legitimada – CPF Nº 875.980.004-68.
Item Especificação

01

05

Percentual
mínimo
de
desconto na Tabela SINAPI
(%)
Materiais para Manutenção Geral 17%
(Elétricos, Iluminação Pública, hidro
Sanitárias e afins)
Materiais para Manutenção Geral 20%
(Ferramental)

Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque
nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo por
atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;

esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos
federal, estadual e municipal
indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações
fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere direito
a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a
firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao
particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de
condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas
do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no mural da Prefeitura Municipal.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo a
PREFEITURA providenciar a convocação do fornecedor registrado para
negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as
seguintes condições:
Deverão ser entregues no prazo máximo definido na requisição, contado a
partir da assinatura do instrumento de contrato, não podendo ser inferior que
48 (quarenta e oito) horas.
A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela
Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de João Câmara/RN.
Todas as despesas com logísticas, seguros, transporte, fretes, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na
entrega do objeto, correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão
as seguintes condições:
– O recebimento dos PRODUTOS deverá ser efetuado pelo servidor ou
comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
– Não serão aceitos PRODUTOS em desconformidade com o estabelecido
no Termo de Referência e na proposta.
– Por ocasião da entrega do objeto, a Contratada deverá colher a data, a
hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da
comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
– Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo: a). Por
servidor ou comissão responsável, desde que:
– a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
– o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
– a embalagem esteja inviolada (em caso de entrega de produtos) e de forma
a permitir o adequado acondicionamento.
– a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante
vencedora;
– o objeto esteja adequado para utilização.
– O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado
após o recebimento definitivo.
– Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Seção Prefeitura
poderá:
se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades
cabíveis.
se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo
das penalidades cabíveis;
– Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação as licitantes participantes desta
ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da
responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
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advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem
prejuízos a Administração;
multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de
9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do registro por
inexecução ou execução irregular;
suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art.
7º, caput, da Lei 10.520/2002. Parágrafo Primeiro – O fornecedor estará
sujeito às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do
contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções
previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”.
Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições
previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas na alínea “c”. Caso a
situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a aplicação
das sanções previstas nas alíneas “c” e “d”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos
da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a Administração
procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso
concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força
maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a
um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante
ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de
licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas
através de Processo Administrativo, no qual serão assegurados à empresa o
contraditório e a ampla defesa.
Art. 14. O Fornecedor terá seu registro cancelado: I – Por iniciativa da
Administração, quando:
não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da
presente ARP.
recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por
motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao
presente Registro de Preços;
não manutenção das condições de habilitação;
não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação;
e
em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por
escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas
neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pela
Prefeitura, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução
contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos
do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito
Municipal.
Art. 15. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador
e nos Termos do Decreto nº. 7.892/2013. A consulta do Órgão publicado
interessado, deverá ser realizada diretamente ao Prefeito Municipal, que
aceitará ou não, a solicitação de adesão.
Art. 16. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os
termos das Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02 ou legislação vigente à época do
fato ocorrido.
Art. 17. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o
Foro da Comarca de João Câmara/RN.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços
que lida e achada conforme vai assinada pelo Prefeito Municipal de João
Câmara/RN e pelo fornecedor vencedor.
Gabinete do Prefeito Constitucional do
Câmara/RN, em, 06 de novembro de 2019.

Município

de

João

Município De João Câmara/RN
Poder Executivo Municipal
CNPJ n° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Adquirente
F. Cosme Da Silva Ferragens – ME
CNPJ: 04.645.619/0001-04
FERNANDO COSME DA SILVA
CPF Nº 792.391.454-00.
Representante Legitimado
ANA ADRIANA RIBEIRO DANTAS DA SILVA
CPF Nº 875.980.004-68
Procuradora Legitimada
Pelo/Fornecedor Registrado
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 ANDERSON
M.A DE OLIVEIRA EIRELE-CNPJ 15003806/0001-00 referente a nota de
liquidação n.º 1.013/2019, datada de 25/10/2019, do empenho nº.
1021004/2019, no valor de R$ 42.955,00 (quarenta dois mil novecentos
cinquenta cinco reais), referente nota fiscal nº. 000631. O referido
pagamento refere-se a serviço de contratação de empresa especializada na
locação de estrutura física para realização da festa da emancipação política
do município.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de disponibilização do serviço de contratação de empresa
especializada na locação de estrutura física para realização da festa da
emancipação política do município.
, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que a mesma
surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido
pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 14 de novembro 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 ANA LUCIA
M. B. ARAUJO- ME referente a nota de liquidação n.º451/2019, datada de
18/09/2019, do empenho nº. 731005/2019, no valor de R$ 2.500,00 (Dois
mil e quinhentos reais), referente nota fiscal nº. 00277. O referido
pagamento refere-se a contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de assistência técnica nos computadores, equipamentos, redes de
informática, impressoras, notebooks e computadores, bem como
acompanhar equipe técnica do provedor de internet
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de realização de contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de assistência técnica nos computadores,
equipamentos, redes de informática, impressoras, notebooks e
computadores, bem como acompanhar equipe técnica do provedor de
internet.
motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
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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.

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
ITEM DESCRIÇÃO

João Câmara-RN, em 19 de novembro de 2019.

001

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – (EXTRATO) PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 19090001/2019 CHAMADA PÚBLICA Nº
002/2019
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
Rua – Jerônimo Câmara, nº 50 – Centro - João Câmara - RN.
CEP: 59.550-000 – CNPJ Nº: 08.309.536/0001-03
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – (Extrato)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19090001/2019
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019
O Prefeito Constitucional do Município de João Câmara/RN – Poder
Executivo Municipal, vem TORNAR PÚBLICO a HOMOLOGAÇÃO do
Processo Administrativo nº 19090001/2019, em, 10 de outubro de 2019,
tendo como objeto a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para
alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, 2º
(SEGUNDO) semestre de 2019, em favor dos grupos formais ou grupos
informais, conforme seguem infra transcrito, tudo de conformidade com o
presente termo, para que surta seus efeitos legais, nos termos da Lei Federal
nº 11.947/2009 e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com
redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
Pelo que se lavrou o presente Termo.
DESCR UN Q JOÃO CÂMARA
ASSU
PUREZ
IÇÃO ID NT
A
0 TOT 0 TOT 0 TOT 0 TOT 0 TOT 0 TOT 0 TOT 0 TOT 09 TOT
1 AL 2 AL 3 AL 4 AL 5 AL 6 AL 7 AL 8 AL
AL
ABAC KG 1.2 R$ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 1.2 R$
AXI
50
50 4.07
5,00
BANA KG 40 2 R$ 2 R$
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ NA
0 0 986, 0 986,
0 00 0 00

TOT SAL
AL DO

1.25 0
0
400 0

____________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 15110001/2019
Aos quinze dias, do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove,
(15.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça Baixa
Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa PALLET
NORDESTE EIRELI – CNPJ Nº 20.753.393/0001-11, com endereço
profissional, sito à Rua – Francisco de Lima Ferreira, nº 1375, Sl., 02,
Bairro Alto do Sumaré, Mossoró/RN, Cep: 59.633-660, por seu
representante legitimado/Administrador o senhor JOÃO VICTOR DE
OLIVEIRA TERCEIRO, CPF Nº 010.429.864-28, nos termos da Lei nº
10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face
da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro
de Preços N° 006/2019, 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

MARCA MED. DE QNT VAL. VAL.
FORNEC.
UNIT. TOTAL
(R$) (R$)
PALLET Unidade 1.000 95,00 95.000,00
CT-001

CARTEIRA
UNIVERSITÁRIA
(ASSENTO E ENCOSTO EM
COMPENSADO
MULTILAMINADO
VER.
EM
FORMICA
LISA
BRILHANTE, ESTRUTURA
EM TUBO 7/8., PORTA
LIVROS EM BRAÇO DE
AÇO
5,0
C/HASTES
SOLDADAS, TIPO MIG,
PINTURA ELE A PÓ).
002 CARTEIRA
PALLET Unidade
UNIVERSITÁRIA (PINTURA CT-002
EM
EPÓXI-PÓ,
TUBO
OBLONGO, ASSENTO E
ENCOSTO
EM
POLIPROPILENO, MODELO
ANATÔMICO,
CAPACIDADE DE PESO DE
90KG, PRANCHETA EM
POLIPROPILENO,
COM
PORTA LIVROS).
004 CONJUNTO
ESCOLAR PALLET Unidade
INFANTIL
MESA
04 CJ-002
CADEIRAS
CONJUNTO
PRÉ-ESCOLAR COLETIVO
80 X 80CM COMPOSTO POR
01 MESA E 04 CADEIRAS
EM
FÓRMICA,
(MESA
MEDINDO 80 X 80CM,
CONFECCIONADO
EM
TUBO INDUSTRIAL 7/8,
SOLDA ELETRÔNICA MIG,
TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO, PINTURA
EPÓXI-PÓ, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE
58CM)
(CADEIRAS
CONFECCIONADAS
EM
TUBO
INDUSTRIAL
¾
(PAREDE REFORÇADA) C/
ASSENTO (30X31X10CM),
ASSENTO 30 CM X 30CM,
ENCONTRO 30CM X 30CM,
ALTURA DO CHÃO AO
ASSENTO 33CM E ALTURA
TOTAL
DA
CADEIRA
INFANTIL 63 CM).
VALOR TOTAL R$

1.000 125,00 125.000,00

300 350,00 105.000,00

325.000,00

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
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indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o
Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados
da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após
a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser
designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o
Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração
da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual
ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais,
após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação
do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado
de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do
FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se
necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação financeira,
assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 365 365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do
pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços n° 006/19, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio
da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos
“II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto
ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com as especificações constantes da proposta da
empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
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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
006/19 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, 15 de novembro 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
Pelo/Órgão Gerenciador
Pallet Nordeste EIRELI
CNPJ Nº 20.753.393/0001-11
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA TERCEIRO
CPF Nº 010.429.864-28
Administrador
Pelo Fornecedor Registrado
TESTEMUNHAS:
___________
DOC___________
___________
DOC___________

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos a
quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor HELLEN M
MARCIEL COSTA - ME-CNPJ: 22.345.635/0001-63
Nº da Liquidação Nº do Empenho

Valor R$

Nº da
Fiscal
000721
000720

Nota

Os
referi
091/2019
1031002/2019
3.000,00
dos
090/2019
1001001/2019
4.000,00
paga
mentos referem-se a aquisição de licença de uso de software aplicativo para
gestão de orçamento, contabilidade, compras/ licitação. Para suprir as
necessidades das secretarias municipais.
O pagamento da (s) referida (s) nota (s) fiscal (s) foi feito antecipadamente
pela necessidade de, aquisição de licença de uso de software aplicativo para
gestão de orçamento, contabilidade, compras/ licitação. Para suprir as
necessidades das secretarias municipais.
Para o correto e imediato funcionamento das atividades das secretarias
municipais, motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica
para pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para que a mesma
surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido
pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 20 de novembro de 2019.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
024/2019
OBJETO:OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR, VISANDO
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.
O Prefeito Constitucional do Município de João Câmara/RN - Poder
Executivo Municipal, vem TORNAR PÚBLICO a HOMOLOGAÇÃO do
Processo Administrativo nº 158/2019, em, 20 de novembro de 2019, o qual,
foi ADJUDICADO em, 20 de novembro de 2019, por apresentaram as
propostas mais vantajosas no presente certame as seguintes empresas RN
HOSPITALAR ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ n°
27.320.140/0001-01, F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, inscrita
no CNPJ n° 07.055.280/0001-84, PHOSPODONT LTDA, inscrita no CNPJ
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n°/ 04.451.626/0001-75, CRM COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ n°
04.679.119/0001-93, ARTMED COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ n°
04.361.467/0001-18, DIABETICOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ n°
28.675.331/0001-40, RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ n° 12.305.387/0001-73, DENTALMED
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n°
16.826.043/0001-60, PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES
EPP, inscrita no CNPJ n° 09.109.547/0001-02, ROBERTO ALCANTARA
DE OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ n° 19.692.392/0001-25, NACIONAL
COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI, inscrita no CNPJ n°
18.588.224/0001-21, MULTIMED DENTAL EIRELI, inscrita no CNPJ n°
29.894.043/0001-40,
MEIRELLES
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 12.520.483/0001-34 e
ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ n° 33.379.154/0001-95. Após a fase de lances e habilitação
sagraram-se vencedoras do certame as empresasARTMED COMERCIAL
LTDA- CNPJ: 04.361.467/0001-18, saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 37,
77, 128, 130 ; totalizando o valor deR$ 10.518,00 (dez mil, quinhentos e
dezoito reais),CRM COMERCIAL LTDA- CNPJ: 04.679.119/0001-93 ,
saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 2, 29, 38, 67, 70, 98, 129, 131, 133 ;
totalizando o valor deR$ 13.063,70 (treze mil e sessenta e três reais e
setenta centavos), F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- CNPJ:
07.055.280/0001-84 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 6, 24, 50, 61, 81, 91,
105, 123, 132 ; totalizando o valor deR$ 205.543,60 (duzentos e cinco mil,
quinhentos e quarenta e três reais e sessenta centavos),MULTIMED
DENTAL EIRELI- CNPJ: 29.894.043/0001-40 , saiu vencedor(a) no(s)
item(ns) : 16, 42, 69, 108 ; totalizando o valor deR$ 37.721,00 (trinta e sete
mil, setecentos e vinte e um reais),NACIONAL COMERCIO E
REPRESENTACAO EIRELI- CNPJ: 18.588.224/0001-21 , saiu
vencedor(a) no(s) item(ns) : 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 120, 124, 125, 126, 127 ; totalizando o valor deR$
840.698,60 (oitocentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e
sessenta centavos),PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES
EPP- CNPJ: 09.109.547/0001-02 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 34, 35,
68, 78, 80, 92 ; totalizando o valor deR$ 45.294,40 (quarenta e cinco mil,
duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos),PHOSPODONT
LTDA- CNPJ: 04.451.626/0001-75 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 8, 65,
66 ; totalizando o valor deR$ 30.309,00 (trinta mil, trezentos e nove
reais),RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ: 12.305.387/0001-73 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 31, 51, 53,
54, 60, 62, 63, 64, 97, 99, 104, 119, 121, 122 ; totalizando o valor deR$
35.026,70 (trinta e cinco mil e vinte e seis reais e setenta
centavos),ROBERTO ALCANTARA DE OLIVEIRA ME- CNPJ:
19.692.392/0001-25 , saiu vencedor(a) no(s) item(ns) : 52, 71, 79, 106, 107 ;
totalizando o valor deR$ 10.738,00 (dez mil, setecentos e trinta e oito
reais).
Gabinete do Prefeito Constitucional/João Câmara/RN, em, 20 de novembro
de 2019.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Constitucional/Município de João Câmara/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 15110002/2019
Aos quinze dias, do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove,
(15.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-03, com sede na Praça Baixa
Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 59.559-000, neste ato
representado por seu PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS
BERNARDO, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado
como ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa KV
BEZERRA – CNPJ Nº 05.587.629/0001-01, com endereço profissional, sito
à Avenida Prudente de Morais, nº 2112, Bairro Lagoa Seca, Natal/RN, Cep:
59.020-400, por seu representante legitimado/Administrador o senhor
LAILTON GUILHERME DA SILVA, CPF Nº 059.835.804-85, nos termos
da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis,
em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para

Registro de Preços N° 006/2019, 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses
contados a partir da sua assinatura.
ITEM

DESCRIÇÃO

003

MARCA

CONJUNTO TREVO INFANTIL COM MÓVEIS JB
CADEIRAS (CONJUNTO MESA E 04
CADEIRAS INFANTIS, MODELO:
TREVO/CADEIRA, ESTRUTURA EM
AÇO/TAMPO:
MDF
18MM
COLORIDO,
CADEIRA
100%
POLIPROPILENO
COLORIDO
(PLÁSTICO).
VALOR TOTAL

MED.
FORNEC.
Unidade

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos
citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar
conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o
fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro
de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados,
obedecida à ordem de classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou
não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o
Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de
acordo com as especificações contida na ordem de compra ou nota de
empenho, não podendo ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias do
recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as
sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados
da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após
a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser
designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota
Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o
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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° 006/19, a Administração da entidade contratante
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício,
mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante
pela não execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio
da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo
primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos
“II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto
ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período,
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que
eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante
convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de
negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado
pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo:
Serão recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com as especificações constantes da proposta da
empresa, marca, modelo e especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências
da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; - o seu preço
registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não aceitar reduzir
o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações
decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar a
retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - quando não
restarem fornecedores registrados; Em qualquer das hipóteses acima,
concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja
nova ordem de registro.
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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
006/19 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, 15 de novembro de 2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2019 TOMADA DE
PREÇOS Nº 003/2019 EXTRATO DE CONTRATO Nº 08110001/2019
EXTRATO DE CONTRATO Nº...........: 08110001/2019
ORIGEM..............................................: TOMADA
003/2019.

DE

PREÇOS

Nº

CONTRATANTE.................................: PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO CÂMARA/RN – CNPJ Nº 08.309.536/0001-03.
CONTRATADA....................................: D’LEON
COMÉRCIO
SERVIÇOS – EIRELI – CNPJ Nº 24.295.246/0001-04.

E

OBJETO................................................:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A
PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL COM
DRENAGEM SUPERFICIAL DAS SEGUINTES RUAS: RUA –
ANTÔNIO DE FRANÇA (BAIRRO – BELA VISTA) e, RUA – JOSÉ
RODRIGUES MONTEIRO (BAIRRO – BELA VISTA), AMBAS NA
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e
demais anexos do aludido instrumento convocatório.
VALOR TOTAL....................................: R$ 208.423,41 (DUZENTOS E
OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA
E UM CENTAVOS).
VIGÊNCIA...................: 120 (cento e vinte) dias.
DATA DA ASSINATURA.........: 08 de novembro de 2019.
DATA DE INÍCIO DA OBRA: A partir da expedição da ORDEM DE
SERVIÇOS.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE ADESÃO “CARONA” ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 05.005/2019 - PERP– PMM/CE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 05.055/2019 - PERP
O Município de João Câmara/RN – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,
TORNA PÚBLICO a adesão a Ata de Registro de Preços do Município de
Maranguape/CE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, em consonância
a Lei Federal nº 10.520/2002, e suas alterações posteriores e demais normas
em vigor, conforme especificado abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2019 - PERP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05.005/2019 - PERP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.

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
Pelo/ Órgão Gerenciador

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE –
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, inscrito no CNPJ Nº
07.963.051/0001-68.

KV Bezerra
CNPJ Nº 05.587.629/0001-01
LAILTON GUILHERME DA SILVA
CPF Nº 059.835.804-85
Administrador
Pelo Fornecedor Registrado

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE (CARONA): MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, inscrito no CNPJ
Nº 08.309.536/0001-03.
FORNECEDOR REGISTRADO: ROTA ATIVA SERVIÇOS
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, CNPJ Nº 18.672.761/0001-55.

TESTEMUNHAS:
________________________
DOC___________________
_______________________
DOC___________________

E

VALOR TOTAL DA ADESÃO: R$ 349.373,40 (TREZENTOS E
QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS
E QUARENTA CENTAVOS).

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
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Nº ESPECIFICAÇÃO

UNID QTE/MÊS QUANT VALOR VALOR
DE
UNIT TOTAL
VEÍCULO R$
R$
01 Veículo para transporte de Mês 12
05
3.147,29 188.837,40
passageiros, tipo popular
motorizado mínimo 1.000cc,
com ar condicionado, com 02
(duas) ou 04 (quatro) portas,
capacidade para 05 (cinco)
pessoas, movido à gasolina
e/ou Álcool, todos
os
equipamentos exigidos pela
CONTRAN,
manutenção
preventiva
e
corretiva
(inclusive
reposição
de
peças), pagamento de taxa e
licenciamento por conta da
contratada combustível por
conta da contratante e
motorista por conta do
Contratada, quilometragem
livre, pagamento fixo mensal.
03 Veículo para transporte de Km 26.400
01
2,74
72.336,00
passageiros,
tipo
VAN,
capacidade mínima para 9
(nove) pessoas, com 3 (três)
portas laterais, motorização
mínima de 14cc, movido à
gasolina e/ou Álcool, com
motorista e combustível,
manutenção preventiva e
corretiva (inclusive reposição
de peças), pagamento de
taxas,
licenciamento,
documentação regularizada e
todos
os
equipamentos
exigidos pelo CONTRAN por
conta
da
Contratada.
Pagamento
por
quilometragem efetivamente
rodada.
04 Veículo para transporte de Km 30.000
01
2,94
88.200,00
passageiros,
tipo
VAN,
capacidade mínima para 15
(quinze) pessoas, com 3 (três)
portas laterais, motorização
mínima de 14cc, à diesel, com
motorista e combustível,
manutenção preventiva e
corretiva (inclusive reposição
de peças), pagamento de
taxas, licenciamento por conta
da Contratada, documentação
regularizada e todos os
equipamentos exigidos pelo
CONTRAN. Pagamento por
quilometragem efetivamente
rodada.
R$
349.373,40

RG Nº 2006015182797 SSP-CE
Administrador/Representante Legitimado
Pelo (Fornecedor Registrado)
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 FELIPE NERI
SAORES referente a nota de liquidação n.º 535/2019, datada de 31/10/2019,
do empenho nº. 1024001/2019, no valor de R$ 7.510,00 (sete mil
quinhentos e dez reais), referente nota fiscal nº. 000003. O referido
pagamento refere-se a serviços combinados de escritório e apoio
administrativo.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de execução dos serviços combinados de escritório e apoio
administrativo, junto ao setor de licitações e contratos, 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 21 de novembro 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 KENIA
SABATTYNE DE O. BORGES - ME referente a nota de liquidação n.º
487/2019, datada de 31/10/2019, do empenho nº. 1018016/2019, no valor de
R$ 26.968,00 (vinte e seis mil novecentos sessenta oito reais, referente nota
fiscal nº. 00010538. O referido pagamento refere-se a aquisição de material
de construção para a secretaria municipal de obras para serviços de
recuperação de diversos próprios públicos, por ser considerada de relevante
interesse público, haja vista a necessidade de finalização dos serviços.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela
necessidade de entrega do material para conclusão dos reparos, o que seria
impossível sem a aquisição de material, 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 21 de novembro de 2019.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

VIGÊNCIA DA ARP (Órgão Gerenciador): 19/07/2019 a 19/07/2020.
VIGÊNCIA DE ADESÃO A ARP
CARONA): 21/11/2019 a 19/07/2020.

(Órgão não

Participante-

Gabinete do Prefeito Constitucional de João Câmara/RN, em, 21 de
novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN
Poder Executivo Municipal
CNPJ(MF) 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Constitucional
Pelo (Órgão Não Participante – “Carona”)
Rota Ativa Serviços E Locações De Veículos
CNPJ Nº 18.672.761/0001-55
FELIPE ROBSON PRADO DA SILVA
CPF Nº 614.239.083-17
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