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1. Lei Municipal nº 682/2020-GP 

                          

Autoriza a doação de terreno de propriedade do Município 

para a Construção de Igreja, 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a doar 

um terreno de sua propriedade, situado à Rua Geraldo 

Torquato, no Bairro do Barroso, para a construção de uma 

Igreja Católica que terá como Padroeira Nossa Senhora da 

Saúde.    

 

Art. 2º- A área, objeto da presente doação mede 10,00 metros 

de frente por 8,00 metros de fundos.  

 

Art. 3º - O imóvel, objeto desta doação se reverterá de pleno 

direito ao município de João Câmara, com sua imediata 

desocupação, incorporando-se as benfeitorias ao patrimônio 

público, sem direito a qualquer tipo de indenização, nos 

seguintes casos:  

   

I – cessão ou doação no todo ou em parte da área objeto desta 

doação;                                   II – ocorrer 

desvios das finalidades desta doação;   

               

III – renúncia expressa ou tácita de construção ou utilização da 

área doada. 

 

Art. 4º - A construção da Igreja Católica deverá ter início 

dentro de seis meses, contados da data da promulgação desta 

Lei, com o prazo de quarenta e oito (48) meses para a sua 

conclusão, sob pena de ficar sem efeito a doação do terreno 

respectivo.  

 

Art. 5º - Esta Lei entra 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, 19 de março de 2020.  

 

 

 

_____________________________________________ 

Manoel dos Santos Bernardo 

Prefeito Municipal 

 

 

2. Portaria nº 01 /2020 – Procuradoria Geral do 

Município 

João Câmara, 23 de março de 2020. 

 

 

Regulamenta, excepcionalmente, o teletrabalho no âmbito da 

Procuradoria Geral do Município de João Câmara e dá outras 

providências. 

 

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA, no uso de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO a decretação de estado da PANDEMIA 

MUNDIAL em razão do avanço do CORONAVIRUS (COVID 

19); 

 

CONSIDERANDO a decretação de medidas excepcionais em 

âmbito federal (LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 

2020) e estadual (decreto número 113 de 12 de março de 2020) 

para combate do avanço do CORONAVIRUS; 

 

CONSIDERANDO que o avanço tecnológico, notadamente a 

partir da implantação do processo eletrônico, possibilita o 

trabalho remoto ou a distância; 

 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Norte (Portaria Conjunta da Presidência 946-2020) já 

determinou a suspensão de prazos processuais em processo 

físicos no Estado do RN; 

 

CONSIDERANDO as orientações da OMS e Ministério da 

Saúde para evitar aglomerações e lugares fechados, bem como 

o contato social e laboral; 

 

CONSIDERANDO a possibilidade de redução do risco de 

contágio e transmissão do vírus mediante adoção do 

teletrabalho; 

 

CONSIDERANDO a disponibilização de funcionalidades de 

tecnologia da informação que facilitam a realização de 

trabalho à distância pelos Procuradores do Município de João 

Câmara/RN em especial quanto aos prazos judiciais relativos 

ao PJE; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º As atividades dos Procuradores da Procuradoria Geral 

do Município de João Câmara, excepcionalmente durante a 

decretação de pandemia em razão do CORONAVIRUS, pelo 

PODER EXECUTIVO 

LEIS - GP PORTARIA- PGM 
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prazo de 20 dias úteis, poderão ser executadas fora de suas 

dependências, de forma remota, sob a denominação de 

teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições 

estabelecidos nesta Resolução. 

 

Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de 

teletrabalho as atividades que, em razão da natureza do cargo 

ou das atribuições da unidade de lotação, são desempenhadas 

externamente às dependências do órgão. 

 

Art. 2º Para os fins de que trata esta Resolução, define-se: 

 

I – teletrabalho: modalidade de trabalho realizada de forma 

remota, com a utilização de recursos tecnológicos; 

II – chefia imediata: servidor ocupante de cargo em comissão 

ou função comissionada de natureza gerencial, o qual se 

reporta diretamente a outro servidor com vínculo de 

subordinação. 

 

Art. 3º São objetivos do teletrabalho evitar o contato dos 

servidores entre si, com trabalhadores terceirizados e com o 

público circulante nos prédios públicos do Município de João 

Câmara/RN, visando evitar a possibilidade de contágio e 

transmissão do CORONAVIRUS. 

 

Art. 4º A realização do teletrabalho será orientada, neste órgão, 

mediante ordem de serviço do respectivo Procurador Geral, a 

qual constará: 

 

I – Horário que cada servidor ou Procurador deverá 

comparecer ao departamento para finalidade de receber e 

entregar atividades cotidianas que não forem objeto de 

suspensão. 

II – Escala de comparecimento, evitando-se que os servidores 

estejam simultaneamente no departamento. 

III – Servidores que deverão cumprir atividade estritamente 

presencial, determinando o período; 

IV – A obrigação dos servidores de cumprimento das 

obrigações funcionais que não estiverem suspensas, em 

especial, prazos processuais do PJE. 

V – A obrigação dos servidores de manterem canal aberto de 

contato via telefone ou e-mail durante o horário de expediente; 

 

Art. 5º É obrigatória a elaboração de relatório de atividades 

pelos procuradores autorizados a fazer teletrabalho, 

semanalmente, enquanto durar essa medida excepcional. 

 

Art. 6º A entrega semanal do relatório de atividades equivalerá 

ao cumprimento da respectiva jornada de trabalho. 

 

Art. 7º Não caberá pagamento de adicional por prestação de 

serviço extraordinário aos procuradores autorizados a realizar 

teletrabalho. 

 

Art. 8º São atribuições do Procurador Geral, acompanhar o 

trabalho dos procuradores em regime de teletrabalho, 

monitorar o cumprimento das atividades e avaliar a qualidade 

do trabalho apresentado. 

 

Art. 9º Constituem deveres do (s) procurador (s) em regime de 

teletrabalho: 

 

I – cumprir, atividades cotidianas não suspensas por força de 

ato municipal, estadual ou federal;  

II – atender às convocações feitas com antecedência mínima de 

02 (duas) horas para comparecimento presencial, quando não 

for possível solucionar a questão remotamente, sempre que 

houver necessidade desse órgão ou interesse da Administração. 

III – manter telefones de contato permanentemente atualizados 

e ativos nos dias úteis; 

IV – acompanhar diariamente todas as comunicações 

eletrônicas expedidas pelo órgão para a  caixa de correio 

eletrônico institucional; 

V – manter o Procurador Geral informado acerca da evolução 

do trabalho e de eventuais dificuldades que possam atrasar ou 

prejudicar o seu andamento; 

VI – reunir-se periodicamente com o Procurador Geral para 

apresentar resultados parciais e finais e obter orientações e 

informações, de modo a proporcionar o acompanhamento dos 

trabalhos;  

Parágrafo único. As atividades deverão ser cumpridas 

diretamente pelo procurador em regime de teletrabalho, sendo 

vedada a utilização de terceiros, servidores ou não, para o 

cumprimento das metas estabelecidas. 

 

Art. 10. Verificado o descumprimento das disposições contidas 

no art. 9º ou em caso de denúncia identificada, o procurador 

deverá prestar esclarecimentos ao Procurador Geral, o qual 

determinará a imediata suspensão do trabalho remoto. 

 

Parágrafo único. Além da temporária ou definitiva suspensão 

imediata do regime de teletrabalho conferido ao procurador, a 

autoridade competente promoverá a abertura de procedimento 

administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade. 

 

Art. 11. O procurador é responsável por providenciar e manter 

estruturas física e tecnológica necessárias e adequadas à 

realização do teletrabalho.  

 

Art. 12. O Procurador Geral pode, a qualquer tempo, cancelar 

o regime de teletrabalho para um ou mais procuradores, desde 

que justificado no interesse público. 

 

Art. 13. Caberá ao Procurador Geral analisar e deliberar, 

fundamentadamente, sobre dúvidas e casos omissos. 

 

Art. 14. A participação do interessado no teletrabalho não 

modifica a sua lotação ou seu exercício. 

 

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

THALLES ROMMERO DA SILVA DE MEDEIROS  

Procurador-Geral do Município  

OAB/RN 7.912 

_____________________________________________________ 

 

 

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

05030001/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 011/2020 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 

003/2020 

 

PUBLICAÇÕES - DIVERSAS 
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Aos cinco dias, do mês de março do ano de dois mil e vinte 

(05.03.2020). o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com sede 

na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP nº 

59.559-000, neste ato representado por seu PREFEITO o senhor 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, inscrito no CPF nº 

028.976.474-26, neste ato denominado como ÓRGÃO 

GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa CENTRO DE 

INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE, inscrito no CNPJ Nº 

61.600.839/0001-55, com sede na Rua – Tabapuã, 540, Itaim Bibi, 

São Paulo/SP, Cep: 04.533-001, e, com Unidade de Operação na 

Avenida – Prudente de Morais, 6055, Candelária, Parnamirim/RN, 

Cep: 59.064-630, por intermédio de seu representante legal, o 

senhor ALESSANDRO SALVATORE MAXIMILIANO 

ATTINÃ, portador da cédula de identidade nº 5.003.705-67-SSP-

BA, e, inscrito no CPF, sob o nº 597.747.975-15, 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° 003/2020, 

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 

AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIOS. 

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. 

  

  

 

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 SERVIÇO 
O objeto desta licitação deverá ser iniciado em até 05 (cinco) dias 

úteis após o recebimento da ordem da autorização. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado 

sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 

8.666/1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante 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 

ITEM DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO 

UND QUANT/A

NUAL 

VL/UNITR$ VAL/TOTALR$ 

01 Contratação de 

agência de 

integração para 

180 estagiários, 

junto às 

instituições de 

ensino, para 

preenchimento de 

bolsas de estágio, 

não obrigatório, 

remunerado, na 

Secretaria 

Municipal de 

Administração, na 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, por 

estudantes 

regularmente 

matriculados e 

com frequência 

efetiva nos cursos 

vinculados 

àestrutura do 

ensino superior, 

público e 

particular. 

Serviç

o 

2.160 35,00 75.600,00 

VALOR TOTAL R$ 75.600,00 
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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 PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços n° 003/2020, a Administração da entidade 

contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 

fornecedoras as seguintes sanções: 

- Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, 

mediante contra-recibo do representante legal da contratada 

estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 

licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 

mediante crivo da Administração; 

- multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso pelo 

descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 

10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, 

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez 

comunicada oficialmente; 

- multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não 

entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos 

prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução 

parcial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com 

a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o 

direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a 

documentação exigida para o certame ou apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 

pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo 

primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as 

dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da 

garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa 

fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, 

cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente 

registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade 

contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá 

ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA SÉTIMA - 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: 

- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 

pedido do fornecimento; 

- Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

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 OITAVA - 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/RN, quando: - não 

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, devidamente, 

motivadas e justificadas; - não cumprir as obrigações decorrentes 

da Ata de Registro de Preços; - não comparecer 

ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada qualquer 

hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 

na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - 

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO 

DA ORDEM DE SERVIÇO 
Os Serviços 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 - 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 PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR 
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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 SEGUNDA - 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 TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços nº 003/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º 

lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nº 

8.666/1993, 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, 05 de março de 2020. 
  

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 

  

Centro De Integração Empresa-Escola-CIEE 

CNPJ Nº 61.600.839/0001-55 

ALESSANDRO SALVATORE MAXIMILIANO ATTINÃ 
CPF nº 597.747.975-15 

Gerente Regional Nordeste 

Pelo/Órgão Fornecedor 

  

TESTEMUNHAS: 
  

______________ 

CPF: _____________________ 
  

______________ 

CPF: _____________________ 
 

_____________________________________________________ 

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PE SRP Nº 003/2020 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Registro de Preços Eletrônico nº 003/2020 

Após analise da documentação apresentada e julgados todos os 

recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas 

vencedoras conforme indicado abaixo: 

  

  

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA 
Pregoeiro(a) 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Autoridade Competente 

_____________________________________________________ 

 

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PE SRP Nº 

003/2020 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Registro de Preços Eletrônico nº 003/2020 

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens 

referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e 

autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme 

abaixo: 

Resultado da Homologação 

  

Resultado da Adjudicação 

Item: 0001 

Descrição: Contratação de agência de integração 

para 180 estagiários 

Quantidade: 2.160 

Unidade de 

Fornecimento: 

Serviço 

Valor Referência: 67,4700 

Valor Final: 35,0000 

Valor Total: 75.600,0000 

Adjudicado em : 03/03/2020 - 10:54:42 

Adjudicado Por: Anderson Victor da Silva Costa 

Nome da Empresa: 61.600.839/0001-55 Centro de 

Integração Empresa Escola 

Modelo: N/C 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA MED. DE 

FORNEC. 
QNT VAL. 

UNIT. 

(R$) 

VAL. 

TOTAL 

(R$) 

3 ACETATO DE 

HIDROCORTISONA 1% 

CREME 30G 

UNIÃO BISNAGAS 3.000,00 6,60 19.800,00 

28 BENZILPENICILINA 

BENZATINA 1.200.00UI 

TEUTO FRASCO 3.600,00 7,89 28.404,00 

70 HIDROCLOROTIAZIDA 

25MG 

TEUTO comprimi   0,02 12.000,00 

90 MALEATO DE 
TIMOLOL 5MG/ML 

COLIRIO 

TEUTO FRASCO 1.000,00 1,26 1.260,00 

140 VARFARINA 5MG UNIÃO comprimi 9.000,00 0,15 1.350,00 

VALOR TOTAL R$ 62.814,00 
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MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Autoridade Competente 

_____________________________________________________ 

 

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 093/2019 – PMJC/RN - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 012/2019 – SRP – ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13060003/2019 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove 

(13/06/2019) o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com 

sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP 

nº 59.559-000, neste ato representado por seu PREFEITO o 

senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, inscrita no CPF 

nº 028.976.474-26, neste ato denominado como ÓRGÃO 

GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresas infra-sintetizadas, 

nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

012/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), 

tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas 

propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 
  

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. 

  

CIRUFARMA COMERCIAL – LTDA, CNPJ: 

40.787.152/0001-09. 

Valor Total R$ 62.814,00 (SESSENTA E DOIS MIL, 

OITOCENTOS E QUATORZE REAIS). 

  

  

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 

adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente 

pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de 

outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

  

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de 

Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando 

sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
  

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem 

do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente 

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 

classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou 

entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE 

ENTREGA 
  

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão 

ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado 

sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
  

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com 

a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade 

dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 

Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo 

de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque 

nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do 

recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas 

Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" 

antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para 

verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e 

juntados aos autos do processo próprio. 

Item: 0001 

Descrição: Contratação de agência de integração para 

180 estagiários 

Quantidade: 2.160 

Unidade de 

Fornecimento: 

Serviço 

Valor Referência: 67,4700 

Valor Final: 35,0000 

Valor Total: 75.600,0000 

Situação: Homologado em 03/03/2020 11:02:00 

Por: Manoel dos Santos Bernardo 

Nome da Empresa: Centro de Integração Empresa Escola 

Modelo: N/C 
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Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será 

descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante 

em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 EM=I x N x VP 

Onde: EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação 

financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ 

I=0,00016438 365 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada 

em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO 
  

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante 

solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior à do seu vencimento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
  

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial 

para Registro de Preços n° 012/2019, 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 serviços, 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. 
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II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da 

quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 
  

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não 

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as 

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não 

comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada 

qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - 

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE 

COMPRA 
  

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços 

serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único: 

A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo 

órgão requisitante. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS 

DE FORNECIMENTO 
  

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da 

cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, 

expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro 

de Preços. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

DO FORNECEDOR 
  

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações 

constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das 

normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 
  

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no 

edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos 

materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de 

acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS 
  

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 012/2019 e as propostas das empresas classificadas em 

1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nº 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro 

de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da 

presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no foro da cidade de João 

Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente 

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas que também o subscrevem. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de João 

Câmara/RN, Quinta-feira, em, 13 de junho de 2019. 

  

Prefeitura Municipal De João Câmara/RN 

CNPJ Nº 08.309.536/0001-68 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

  

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 40.787.152/0001-09 

Representante Legitimado (a) 

  

TESTEMUNHAS:  

______________________ 

CPF: ___________ 

  

_____________________ 

CPF: ________________  

___________________ 

REPUBLICAÇÃO: 
  

(*) Republicado para efeito de RERRATIFICAÇÃO! 

 

_____________________________________________________ 

 

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
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Processo Administrativo nº 40/2020 
  

O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João 

Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o 

art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do 

processo administrativo que trata da contratação da empresa Liga 

Norte Riograndense Contra O Cancer, CNPJ: 

08.428.765/0001-39,referente a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO E EXAME DE 

RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL, NOS PACIENTES: 

ANA CLÉSIA BRITO DE SOUZA, LUIZ CARLOS PINTO DA 

SILVA E MARIA TAÍZE DO NASCIMENTOS MELO, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R$ 2.910,00, (dois mil, 

novecentos e dez 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, 09 de Março de 2020. 
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 093/2019 – PMJC/RN - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 012/2019 – SRP – ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13060002/2019 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove 

(13/06/2019) o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com 

sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP 

nº 59.559-000, neste ato representado por seu PREFEITO o 

senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, inscrita no CPF 

nº 028.976.474-26, neste ato denominado como ÓRGÃO 

GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresas infra-sintetizadas, 

nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

012/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), 

tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas 

propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 
  

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. 

  

CIRÚRGIGA BEZERRA DISRIBUIDORA-LTDA – CNPJ: 

02.800.122/0001-98. 

Valor Total R$ 121.630,00 (Cento e vinte e um mil, seiscentos 

e trinta reais). 

  

  

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 

adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente 

pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de 

outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

  

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de 

Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando 

sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
  

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem 

do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente 

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 

classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou 

entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE 

ENTREGA 
  

ITE

M 

DESCRIÇÃO MARCA MED. DE 

FORNEC. 

QNT VAL. 

UNIT

. (R$) 

VAL. 

TOTAL 

(R$) 

11 ÁCIDO 

TRANEXÂMIC
O 250MG COMP 

.DEVERÁ VIR 

EM 
EMBALAGEM 

HOSPITALAR 

NIKKHO comprimi 1.000,00 4,27 4.270,00 

32 CARBONATO 

DE CÁLCIO 
500MG 

SOBRAL comprimi 30.000,0

0 

0,08 2.400,00 

62 ESTOLATO DE 
ERITROMICINA 

500MG. 

PRATI 
DONADUZZ

I 

comprimi 27.000,0
0 

0,54 14.580,00 

91 MEBENDAZOL 

100mg Cx. c/600 

Comp. 

SOBRAL comprimi 24.000,0

0 

0,05 1.200,00 

131 SULFADIAZIN

A PRATA 1% C/ 

50G 

PRATI 

DONADUZZ

I 

BISNAGA

S 

18.000,0

0 

5,36 96.480,00 

132 SULFADIAZIN

A 500MG 

SOBRAL comprimi 18.000,0

0 

0,15 2.700,00 

VALOR TOTAL R$ 121.630,0

0 
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O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão 

ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado 

sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
  

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com 

a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade 

dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 

Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo 

de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque 

nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do 

recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas 

Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" 

antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para 

verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e 

juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será 

descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante 

em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 EM=I x N x VP 

Onde: EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação 

financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ 

I=0,00016438 365 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada 

em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO 
  

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante 

solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior à do seu vencimento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
  

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial 

para Registro de Preços n° 012/2019, 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: 
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I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 

pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade 

de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o 

Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
  

O recebimento do objeto constante da presente ata está 

condicionado à observância de suas especificações técnicas, 

amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a 

verificação ao representante designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim 

considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no 

endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da 

seguinte forma: 

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 consequente aceitação, mediante a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 
  

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não 

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as 

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não 

comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada 

qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - 

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE 

COMPRA 
  

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços 

serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único: 

A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo 

órgão requisitante. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS 

DE FORNECIMENTO 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da 

cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, 

expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro 

de Preços. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

DO FORNECEDOR 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações 

constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das 

normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no 

edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos 

materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de 

acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 012/2019 e as propostas das empresas classificadas em 

1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nº 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro 

de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da 

presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no foro da cidade de João 

Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro. 

ITE

M 
DESCRIÇÃO MARCA MED. 

DE 

FORNE

C. 

QNT VAL. 

UNIT

. (R$) 

VAL. 

TOTAL 

(R$) 

7 ÁCIDO 
AMINOCAPRÓIC

O FA 1G  

NIKKHO  FRASCO  100,00 19,50  1.950,00 

30 BUTILBROMETO 

DE 

ESCOPOLAMINA 
10MG/ML 

(GOTAS). 

ESPECIFICAÇÕE
S: CAIXA COM 

200 FRASCOS 

PLÁSTICOS DE 
20ML.  

HIPOLABOR 

  

FRASCO 

  

3.000,00 8,46 

  

25.380,0

0 

  

35 CARVEDILOL 

3,125MG 

NOVAQUIMIC

A  

comprimi  30.000,0

0 

0,07  2.100,00 

83 LEVOTIROXINA 

25MCG 

MERCKSHARP  comprimi  9.000,00 0,17 1.530,00 

VALOR TOTAL R$ 30.960,0

0 
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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. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de João 

Câmara/RN, Quinta-feira, em, 13 de junho de 2019. 

  

Prefeitura Municipal De João Câmara/RN 

CNPJ Nº 08.309.536/0001-68 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

  

CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA - LTDA 
CNPJ: 02.800.122/0001-98 

Representante Legitimado (a) 

  

TESTEMUNHAS:  

______________________CPF: _________________ 

  

_____________________CPF: ________________ 

  

_________________________ 

REPUBLICAÇÃO: 
  

(*) Republicado para efeito de RERRATIFICAÇÃO! 

 

_____________________________________________________ 

 

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 093/2019 – PMJC/RN - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 012/2019 – SRP – ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13060004/2019 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove 

(13/06/2019) o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com 

sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP 

nº 59.559-000, neste ato representado por seu PREFEITO o 

senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, inscrita no CPF 

nº 028.976.474-26, neste ato denominado como ÓRGÃO 

GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresas infra-sintetizadas, 

nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

012/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), 

tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas 

propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 
  

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. 

  

PHOSPODONT – LTDA, CNPJ: 04.451.626/0001-75. 

Valor Total R$ 30.960,00 (TRINTA MIL, NOVECENTOS E 

SESSENTA REAIS). 

  

  

 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 

adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente 

pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de 

outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

  

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de 

Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando 

sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
  

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem 

do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente 

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 

classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou 

entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE 

ENTREGA 
  

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão 

ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado 

sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
  

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com 

a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade 

dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 

Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo 

de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque 

nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do 
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recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas 

Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" 

antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para 

verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e 

juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será 

descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante 

em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 EM=I x N x VP 

Onde: EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação 

financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ 

I=0,00016438 365 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada 

em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO 
  

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante 

solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior à do seu vencimento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
  

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial 

para Registro de Preços n° 012/2019, 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 serviços, acompanhados das 
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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 consequente aceitação, mediante a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 
  

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não 

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as 

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não 

comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada 

qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - 

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE 

COMPRA 
  

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços 

serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único: 

A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo 

órgão requisitante. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS 

DE FORNECIMENTO 
  

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da 

cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, 

expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro 

de Preços. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

DO FORNECEDOR 
  

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações 

constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das 

normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 
  

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no 

edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos 

materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de 

acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS 
  

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 012/2019 e as propostas das empresas classificadas em 

1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nº 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro 

de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da 

presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no foro da cidade de João 

Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente 

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas que também o subscrevem. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de João 

Câmara/RN, Quinta-feira, em, 13 de junho de 2019. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN 
CNPJ Nº 08.309.536/0001-68 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

  

PHOSPODONT - LTDA 
CNPJ: 04.451.626/0001-75 

Representante Legitimado (a) 
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TESTEMUNHAS:  

__________________ 

CPF: _________ 

____________ 

CPF: _________ 

  

__________ 

REPUBLICAÇÃO: 
  

(*) Republicado para efeito de RERRATIFICAÇÃO! 

 

_____________________________________________________ 

 

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 093/2019 – PMJC/RN - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 012/2019 – SRP – ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13060007/2019 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove 

(13/06/2019) o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com 

sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP 

nº 59.559-000, neste ato representado por seu PREFEITO o 

senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, inscrita no CPF 

nº 028.976.474-26, neste ato denominado como ÓRGÃO 

GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresas infra-sintetizadas, 

nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

012/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), 

tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas 

propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

  

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA. 

  

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. 

  

DROGAFONTE - LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26. 

Valor Total R$ 149.149,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE 

MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS). 
  

  

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 

adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente 

pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de 

outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

  

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de 

Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando 

sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

  

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

ITE
M 

DESCRIÇÃO MARCA MED. 
DE 

FORNE

C. 

QNT VAL. 
UNI

T. 

(R$) 

VAL. 
TOTAL 

(R$) 

2 ACEBROFILINA 

5MG/ML XAROPE. 
FRASCO 120 

ML.ESPECIFICAÇÕE

S: DEVERÁ VIR EM 
EMBALAGEM 

HOSPITALAR, 

CAIXA DEVERÁ 
CONTER COM 50 

FRASCOS COM 

COPO DE MEDIÇÃO 

PRATI 

DONAD 

FRASC

O 

3.000,00 2,99 8.970,00 

4 ACICLOVIR 200MG EMS comprim

i 

9.000,00 0,20 1.800,00 

24 ANLODIPINO 5MG GEOLAB comprim
i 

72.000,0
0 

0,03 2.160,00 

25 ATENOLOL 50MG PRATI 
DONAD 

    0,04 4.000,00 

29 BROMETO DE 

IPATROPIO 

0,25MG/ML GOTAS 

15ML 

HIPOLABOR FRASC

O 

2.300,00 0,68 1.564,00 

31 SANVAL comprimi     0,02 12.000,00 

34 CARVEDILOL 25MG NOVA 

QUIMICA 

comprim

i 

30.000,0

0 

0,16 4.800,00 

36 CARVEDILOL 

6,25MG 

EMS comprim

i 

30.000,0

0 

0,09 2.700,00 

43 CLINDAMICINA 

300MG 

UNIAO 

QUIMI 

comprim

i 

36.000,0

0 

0,79 28.440,00 

52 DEXCLORFENIRAMI

NA 2MG 

GEOLAB comprim

i 

20.000,0

0 

0,07 1.400,00 

58 DOXAZOZINA 2MG SANDOZ comprim

i 

9.000,00 0,20 1.800,00 

59 DOXAZOZINA 4MG SANDOZ comprim

i 

9.000,00 0,26 2.340,00 

78 IVERMECTINA 6MG VITAMEDIC comprim
i 

18.000,0
0 

0,20 3.600,00 

87 LOSARTANA 50MG PRATI 
DONAD 

comprim
i 

  0,05 15.000,00 

88 MALEATO DE 
ENALAPRIL 10 MG 

MEDQUIMIC
A 

comprim
i 

  0,04 8.000,00 

89 MALEATO DE 

ENALAPRIL 20 MG 

MEDQUIMIC

A 

comprim

i 

  0,05 5.000,00 

97 METOCLOPRAMIDA 

10MG 

HIPOLABOR comprim

i 

18.000,0

0 

0,07 1.260,00 

103 NIFEDIPINO 10mg GEOLAB comprim

i 

36.000,0

0 

0,05 1.800,00 

110 NORETISTERONA 

0,35MG 

BIOLAB 

SANU 

comprim 37.800,0

0 

0,18 6.804,00 

119 PERMITRINA 5% NATIVITA FRASC

O 

2.000,00 2,42 4.840,00 

121 PREDNISOLONA 

SOL. ORAL 3 MG/ML 

HIPOLABOR FRASC

O 

2.000,00 3,30 6.600,00 

124 RANITIDINA 150MG MEDQUIMIC

A 

comprim

i 

90.000,0

0 

0,09 8.100,00 

127 SIMETICONA 75MG 
SOL FR. GTS 10 ML. 

CX 200 FR 

HIPOLABOR FRASC
O 

6.000,00 0,70 4.200,00 

129 SINVASTATINA 

40MG 

SANDOZ comprim

i 

  0,10 10.000,00 

130 SOLUÇÃO 

FISIOLÓGICO NASAL 

0,9% 

FARMACE FRASC

O 

2.700,00 0,73 1.971,00 

VALOR TOTAL R$ 149.149,0

0 
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participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem 

do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente 

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 

classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou 

entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

  

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão 

ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado 

sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

  

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com 

a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade 

dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 

Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo 

de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque 

nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do 

recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas 

Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" 

antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para 

verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e 

juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será 

descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante 

em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 EM=I x N x VP 

Onde: EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação 

financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ 

I=0,00016438 365 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada 

em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO 

  

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante 

solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior à do seu vencimento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

  

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial 

para Registro de Preços n° 012/2019, 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 
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A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas 

às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face 

da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão 

de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por 

motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será 

liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o 

Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual 

oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior 

aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 

pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade 

de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o 

Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  

O recebimento do objeto constante da presente ata está 

condicionado à observância de suas especificações técnicas, 

amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a 

verificação ao representante designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim 

considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no 

endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da 

seguinte forma: 

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 consequente aceitação, mediante a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

  

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não 

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as 

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não 

comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada 

qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - 

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA 

  

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços 

serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único: 

A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo 

órgão requisitante. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS 

DE FORNECIMENTO 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da 

cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, 

expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro 

de Preços. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações 

constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das 

normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no 

edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos 

materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de 

acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 012/2019 e as propostas das empresas classificadas em 

1º lugar. 

  

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nº 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

  

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro 

de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

  

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da 

presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
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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. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de João 

Câmara/RN, Quinta-feira, em, 13 de junho de 2019. 

  

Prefeitura Municipal De João Câmara/RN 

CNPJ Nº 08.309.536/0001-68 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

  

DROGAFONTE - LTDA 
CNPJ: 08.778.201/0001-26 

Representante Legitimado (a) 

  

TESTEMUNHAS:  

______________________CPF: __________________ 

  

_______________________CPF: __________________  

____________________ 

REPUBLICAÇÃO: 
  

(*) Republicado para efeito de RERRATIFICAÇÃO! 

 

_____________________________________________________ 

 

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 093/2019 – PMJC/RN - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 012/2019 – SRP – ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13060006/2019 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove 

(13/06/2019) o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com 

sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP 

nº 59.559-000, neste ato representado por seu PREFEITO o 

senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, inscrita no CPF 

nº 028.976.474-26, neste ato denominado como ÓRGÃO 

GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresas infra-sintetizadas, 

nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

012/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), 

tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas 

propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

  

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA. 

  

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. 

  

RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A 

SAÚDE-LTDA, CNPJ: 12.305.387/0001-73. 

Valor Total R$ 67.596,00 (SESSENTA E SETE MIL, 

QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS). 
  

  

 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 

adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente 

pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de 

outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

  

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de 

Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando 

sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

  

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

ITE

M 

DESCRIÇÃO MARCA MED. 

DE 
FORNE

C. 

QNT VAL

. 
UNI

T. 

(R$) 

VAL. 

TOTAL 
(R$) 

6 ÁCIDO ACETIL 

SALICÍLICO 100MG 

IMEC  comprimi   0,02 4.000,00 

12 ÁCIDO 
TRANEXÂMICO 

50MG/ML INJETAVEL 

200 AMPOLAS 

NIKKHO AMPOL
AS 

  

200,00 
  

3,29 
  

658,00 
  

47 CLORIDRATO DE 
PROPANOLOL 40MG 

PHARLAB comprimi 60.000,
00 

0,03  1.800,00 

54 DICLOFENACO DE 
POTASSIO 50MG 

ESPECIFICAÇÕES:DE

VERÁ VIR 

EMBALAGEM 

HOSPITALAR, CAIXA 

COM 504 
COMPRIMIDOS. 

GEOLAB 
  

comprimi 80.000,
00 

0,07 5.600,00 

82 LEVONORGESTREL 

1,5MG 

MELCON  comprimi

  

36.000,

00 

1,18 42.480,0

0  

92 MEBENDAZOL 

100mg/5mL Susp. Oral 

fr c/30mL. CX. COM 50 
FRASCOS 

NATULAB 

  

FRASCO 

  

3.000,0

0 

1,09 

  

3.270,00 

99 METRONIDAZOL 
250MG 

PRATI comprimi 72.000,
00 

0,10 7.200,00 

138 SUSPENSÃO 

OTOLÓGICA – 

HIDROCORTISONA 10 
MG/ML + SULFATO 

DE NEOMICINA 5 

MG/ML + SULFATO 
DE POLIMIXINA B 

10.000 

UI/ML - EMBALAGEM 
CONTENDO FRASCO 

GOTEJADOR COM 10 

ML. 

FARMOQUIM

ICA 

  

FRASCO

S 

  

200,00 12,9

4 

  

2.588,00 

  

VALOR TOTAL R$ 67.596,0

0 
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participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem 

do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente 

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 

classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou 

entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

  

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão 

ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado 

sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

  

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com 

a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade 

dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 

Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo 

de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque 

nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do 

recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas 

Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" 

antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para 

verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e 

juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será 

descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante 

em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 EM=I x N x VP 

Onde: EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação 

financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ 

I=0,00016438 365 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada 

em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO 

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante 

solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior à do seu vencimento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial 

para Registro de Preços n° 012/2019, 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. 
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Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face 

da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão 

de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por 

motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será 

liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o 

Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual 

oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior 

aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 

pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade 

de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o 

Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O recebimento do objeto constante da presente ata está 

condicionado à observância de suas especificações técnicas, 

amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a 

verificação ao representante designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim 

considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no 

endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da 

seguinte forma: 

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 consequente aceitação, mediante a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não 

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as 

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não 

comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada 

qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - 

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA 

  

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços 

serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único: 

A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo 

órgão requisitante. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS 

DE FORNECIMENTO 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da 

cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, 

expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro 

de Preços. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações 

constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das 

normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no 

edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos 

materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de 

acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 012/2019 e as propostas das empresas classificadas em 

1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nº 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro 

de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da 

presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no foro da cidade de João 

Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente 

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas que também o subscrevem. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de João 

Câmara/RN, Quinta-feira, em, 13 de junho de 2019. 
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Prefeitura Municipal De João Câmara/RN 

CNPJ Nº 08.309.536/0001-68 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

  

RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE - 
LTDA 

CNPJ: 12.305.387/0001-73 

Representante Legitimado (a) 

  

TESTEMUNHAS: 

  

___________ CPF: _______ 

___________ CPF: ________ 

  

_________________ 

REPUBLICAÇÃO: 
  

(*) Republicado para efeito de RERRATIFICAÇÃO! 

 

_____________________________________________________ 

 

12. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 093/2019 – PMJC/RN - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 012/2019 – SRP – ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13060001/2019 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove 

(13/06/2019) o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com 

sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP 

nº 59.559-000, neste ato representado por seu PREFEITO o 

senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, inscrita no CPF 

nº 028.976.474-26, neste ato denominado como ÓRGÃO 

GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresas infra-sintetizadas, 

nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta  

apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

012/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), 

tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas  

propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 
  

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. 

  

NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – 

CNPJ: 18.588.224/0001-21 

Valor Total R$ 1.099.485,00 (um milhão, noventa e nove mil, 

quatrocentos e oitenta e cinco reais). 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA MED. DE 

FORNEC. 

QNT VAL. 

UNIT. 

(R$) 

VAL. 

TOTAL 

(R$) 

01 ACEBROFILINA 10MG/ML XAROPE. FRASCO 120ML. ESPECIFICAÇÕES: DEVERÁ 
VIR EM EMBALAGEM HOSPITALAR, CAIXA DEVERÁ CONTER COM 50 FRASCOS 

COM COPO DE MEDIÇÃO 

SANVAL FRASCO 3000 4,20 12.600,00 

05 ACICLOVIR 50MG/G 10G CREME PRATI 
DONADUZZI 

BISNAGAS 900 2,60 2.340,00 

10 ÁCIDO FOLICO 5MG HIPOLABOR COMPRIMIDOS 300000 0,03 9.000,00 

13 ALBENDAZOL 400MG PRATI 

DONADUZZI 

COMPRIMIDOS 30000 0,34 10.200,00 

14 ALBENDAZOL SUSP. 400MG/ML PRATI 
DONADUZZI 

FRASCO 6000 0,99 5.940,00 

16 0037192 - AMBROXOL- 15mg/5mL Xarope Pediatrico c/120mL.ESPECIFICAÇÕES: 
DEVERÁ VIR EM EMBALAGEM HOSPITALAR, CAIXA DEVERÁ CONTER COM 60 

FRASCOS COM COPO DE MEDIÇÃO 

NATULAB FRASCO 8.000,00 1,55 12.400,00 

17 AMBROXOL- 30mg/5mL Xarope Adulto Fr c/100mL. ESPECIFICAÇÕES: DEVERÁ VIR EM 

EMBALAGEM HOSPITALAR, CAIXA DEVERÁ CONTER COM 60 FRASCOS COM COPO 

DE MEDIÇÃO 

NATULAB FRASCO 8000 1,50 12.000,00 

18 AMIODARONA 200MG GEOLAB COMPRIMIDOS 54000 0,35 18.900,00 

19 AMOXICILINA 250MG/ML SUSP. ORAL 60ML PRATI 

DONADUZZI 

FRASCO 10000 3,89 38.900,00 
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22 AMOXICILINA 500MG PRATI 

DONADUZZI 

COMPRIMIDOS 180000 0,15 27.000,00 

26 AZITROMICINA 500MG PHARLAB COMPRIMIDOS 60000 0,50 30.000,00 

27 AZITROMICINA 600MG SUSP. ORAL FR C/ 15ML PRATI 

DONADUZZI 

FRASCO 6000 6,00 36.000,00 

37 CEFALEXINA 250MG/ML TEUTO FRASCO 18000 4,99 89.820,00 

39 CETOCONAZOL 20MG/G(2%) XAMPU PRATI 

DONADUZZI 

FRASCOS 3000 2,45 7.350,00 

41 CIPROFLOXCINO 500MG TEUTO COMPRIMIDOS 72000 0,19 13.680,00 

42 CLARITROMICINA 500MG TEUTO COMPRIMIDOS 12000 1,10 13.200,00 

44 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100MG/ML AEROSSOL HIPOLABOR FRASCO 300 39.80 11.940,00 

46 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL HIPOLABOR BISNAGAS 500 2,45 1.225,00 

48 CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG HIPOLABOR COMPRIMIDOS 30000 0,21 6.300,00 

49 COMPLEXO B XAROPE FR. 100ML. CX C/30 FR MEDQUÍMICA FRASCOS 15000 2,10 31.500,00 

50 DEXAMETAZONA 1MG/G CREME BIS. C/ 15G PRATI 

DONADUZZI 

BISNAGAS 15000 1,09 16.350,00 

51 DEXAMETAZONA 0,1MG/ML ELIXIR C/ 100ML FARMACE FRASCO 22000 1,08 23.760,00 

53 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML NATLAB FRASCO 15000 0,94 14.100,00 

55 DIGOXINA 0,25MG PHARLAB COMPRIMIDOS 30000 0,06 1.800,00 

56 DIPIRONA 500MG PRATI 

DONADUZZI 

COMPRIMIDOS 150000 0,07 10.500,00 

57 DIPIRONA 500MG/ML GOTAS C/20ML NATULAB FRASCO 27000 2,95 5.900,00 

63 ESTOLATO DE ERITROMICINA SUSP. 250MG/ML TEUTO FRASCOS 2000 2,95 5.900,00 

65 ESTROGENOSCONJUGADOS 0,625MG C/ 5G MABRA BISNAGAS 3000 18,00 54.000,00 

66 ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL 0,03+0,15MG U. QUÍMICA COMPRIMIDOS 252000 0,03 7.560,00 

67 FLUCONAZOL 150MG MEDQUÍMICA COMPRIMIDOS 36000 0,30 10.800,00 

69 GLIBENCLAMIDA 5MG MEDQUÍMICA COMPRIMIDOS 360000 0,02 7.200,00 

71 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSP. ORAL 61,5MG NATULAB FRASCO 3000 1,90 5.700,00 

72 IBUPROFENO 300MG GEOLAB COMPRIMIDOS 60000 0,13 7.800,00 

74 IBUPROFENO 600MG PRATI 

DONADUZZI 

COMPRIMIDOS 60000 0,17 10.200,00 

75 ISOSSORBIDA 20MG ZYDUS COMPRIMIDOS 12000 0,14 1.680,00 

76 ISOSSORBIDA 40MG PRATI 
DONADUZZI 

COMPRIMIDOS 12000 0,22 2.640,00 

77 ITRACONAZOL 100MG GEOLAB COMPRIMIDOS 36000 0,75 27.000,00 

79 KOLLAGENASE 0,6u/g CAIXA COM 10 BISNAGAS COM 30G CRISTALIA BISNAGAS 1000 9,90 9.900,00 

80 KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL(0,6 U/g+ 0,01 g/g). CAIXA COM 10 BISNAGAS COM 
30G 

CRISTALIA BISNAGAS 1000 9,90 9.900,00 

81 LACTULOSE 667MG/ML NUTRIEX FRASCO 1000 6,30 6.300,00 

84 LEVOTIROXINA 50MCG U QUÍMICA COMPRIMIDOS 9000 0,16 1.440,00 

85 LEVOTIROXINA100MCG U QUÍMICA COMPRIMIDOS 9000 0,16 1.440,00 

86 LORATADINA 1MG/ML XAROPE PRATI 

DONADUZZI 

FRASCO 6000 3,10 18.600,00 

93 MEDROXI PROGESTERONA 50MG PFIZER FRASCO 9000 9.50 85.500,00 

94 METFORMINA 500MG PRATI 

DONADUZZI 

COMPRIMIDOS 90000 0,07 6.300,00 

95 METFORMINA 850MG PRATI 

DONADUZZI 

COMPRIMIDOS 360000 0,04 14.400,00 

96 METILDOPA 250MG HIPOLABOR COMPRIMIDOS 90000 0,30 27.000,00 

100 METRONIDAZOL 250MG/5ML SUSP. C/100ML EMS FRASCO 7200 1,20 8.640,00 

101 METRONIDAZOL CREME VAGINAL C/50G PRATI 
DONADUZZI 

BISNAGAS 18000 3,60 64.800,00 

104 NIMESULIDA 100MG CX C/500 COMP PRATI 
DONADUZZI 

COMPRIMIDOS 100000 0,07 7.000,00 

105 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL PRATI 

DONADUZZI 

FRASCO 3000 3,53 10.590,00 

106 NISTATINA 25.000UI/G, CREME VAGINAL. ESPECIFICAÇÕES 50 BISNAGAAS COM 60G + 

APLICADORES. 

PRATI 

DONADUZZI 

BISNAGAS 8000 3,25 26.000,00 
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Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 

adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente 

pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de 

outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

  

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de 

Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando 

sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 
  

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem 

do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente 

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 

classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou 

entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE 

ENTREGA 

  

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão 

ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado 

sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
  

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com 

a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade 

dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 

Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo 

de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque 

nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do 

recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas 

Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" 

antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para 

verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e 

juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será 

descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante 

em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 EM=I x N x VP 

Onde: EM= Encargos Moratórios 

107 NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME PRATI 
DONADUZZI 

BISNAGAS 1800 1,70 3.060,00 

108 NITRATO DE MICONAZOL 2% LOÇÃO TEUTO FRASCO 1500 3,25 4.875,00 

109 NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G.ESPECIFICAÇÕES CAIXA COM 50 BISNAGAS DE 

ALUMÍNIO DE 80 GR + 50 APLICADORES. 

NATULAB BISNAGAS 3000 5,46 16.380,00 

111 NORETISTERONA 0,35MG + ESTRADIOL 5MG + MABRA FRASCO 6000 6,90 41.400,00 

113 OLEO DE GIRASSOL 100ML. ESPECIFICAÇÃO: LOÇÃO OLEOSA A BASE DE A.G.E/TCM, 

VITAMINAS A e E, LECITINA E ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. CX COM 30 FRASCOS 

NUTRIEX FRASCO 6000 2,25 13.500,00 

114 ÓLEO MINERAL FR C/60ML FARMACE FRASCO 1000 2,30 2.300,00 

115 OMEPRAZOL 20MG PHARLAB COMPRIMIDOS 240000 0,06 14.400,00 

116 PARACETAMOL 200MG/ML C/15ML GOTAS NATULAB FRASCO 14000 0,65 9.100,00 

118 PASTA D´AGUA (FN) FARMAX BISNAGAS 1500 3,35 5.025,00 

120 PEROXIDO DE BENZOILA 5% FN GEL FN CIFARMA BISNAGAS 3000 5,50 16.500,00 

122 PREDNISONA 20MG HIPOLABOR COMPRIMIDOS 100000 0,15 15.000,00 

123 PREDNISONA 5MG HIPOLABOR COMPRIMIDOS 54000 0,06 3.240,00 

126 SALBUTAMOL(AEROSSOL) 100MG TEUTO FRASCO 2000 6,00 12.000,00 

128 SINVASTATINA 20MG HIPOLABOR COMPRIMIDOS 200000 0,05 10.000,00 

134 SULFAMETOXAZOL+ TRIMETROPINA-400MG+80MG + NATULAB COMPRIMIDOS 80000 0,09 7.200,00 

135 SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G – POMADA. 
ESPECIFICAÇÕES: CAIXA COM 100 BISNAGAS C/ 10G 

PRATI 
DONADUZZI 

BISNAGAS 6000 1,55 9.300,00 

141 VITAMINA DO COMPLEXO B. EM EMBALAGEM HOSPITALAR NATULAB COMPRIMIDOS 80000 0,04 3.200,00 

VALOR TOTAL R$ 

1.101.825,00 
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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: 

  

  

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada 

em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO 
  

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante 

solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior à do seu vencimento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
  

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial 

para Registro de Preços n° 012/2019, 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 serviços, 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 consequente aceitação, mediante a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS 
  

I = (TX/100) I=(6/100) I=0,00016438 

365 365 
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O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não 

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as 

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não 

comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada 

qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - 

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE 

COMPRA 
  

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços 

serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único: 

A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo 

órgão requisitante. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS 

DE FORNECIMENTO 
  

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da 

cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, 

expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro 

de Preços. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

DO FORNECEDOR 
  

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações 

constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das 

normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 
  

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no 

edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos 

materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de 

acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS 
  

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 012/2019 e as propostas das empresas classificadas em 

1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nº 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro 

de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da 

presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no foro da cidade de João 

Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro. 

  

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente 

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas que também o subscrevem. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de João 

Câmara/RN, Quinta-feira, em, 13 de junho de 2019. 
  

Prefeitura Municipal De João Câmara/RN 

CNPJ Nº 08.309.536/0001-68 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

  

Nacional Comércio E Representações LTDA 

CNPJ: 18.588.224/0001-21 

FÁBIO FERNANDES DA CUNHA 
CPF Nº 828.345.474-91 

Representante Legitimado (a) 

  

TESTEMUNHAS: 

  

______________ 

CPF: _____________ 

_____________ 

CPF: _____________ 

  

_________________ 

REPUBLICAÇÃO: 
  

(*) Republicado para efeito de RERRATIFICAÇÃO! 

____________________________________________________ 

 

13. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2020 

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA 

Contratada: Liga Norte Riograndense Contra O Cancer 

Processo nº 40/2020 - Dispensa nº 156/2020 - CPL 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA DE CRÂNIO E EXAME DE 

RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL, NOS PACIENTES: 

ANA CLÉSIA BRITO DE SOUZA, LUIZ CARLOS PINTO DA 

SILVA E MARIA TAÍZE DO NASCIMENTOS MELO, 

ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

VALOR: R$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez reais). 
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PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA 
Contratante 

  

LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER 
Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

14. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 093/2019 – PMJC/RN - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 012/2019 – SRP – ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 13060005/2019 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove 

(13/06/2019) o Município de João Câmara/RN, pessoa jurídica de 

direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/0001-02, com 

sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN, CEP 

nº 59.559-000, neste ato representado por seu PREFEITO o 

senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, inscrita no CPF 

nº 028.976.474-26, neste ato denominado como ÓRGÃO 

GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresas infra-sintetizadas, 

nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais 

normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta 

apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços n° 

012/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), 

tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas 

propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

  

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕEM A ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA. 

  

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. 

  

F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, CNPJ: 

07.055.280/0001-84. 

Valor Total R$ 332.314,00 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS 

MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS). 
  

  

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de 

Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 

adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente 

pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de 

outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

  

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de 

Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o 

prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando 

sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo 

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

  

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem 

do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente 

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 

ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de 

classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou 

entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

ITE

M 

DESCRIÇÃO MARCA MED. DE 

FORNEC. 

QNT VAL. 

UNIT

. (R$) 

VAL. 

TOTAL 

(R$) 

8 ÁCIDO ASCÓRBICO 

200MG/ML FR. GOTAS. CX 

C/ 50 FR. 

NATULAB 

  

FRASCO 

  

4.000,00 1,17 

  

4.680,00 

15 ALENDRONATO DE SÓDIO 

70MG 

E.M.S.  comprimi  54.000,0

0 

0,19  10.260,00 

20 AMOXICILINA + 

CLAVULONATO DE 

POTÁSSIO- 500MG + 125MG  

E.M.S.  comprimi 

  

54.000,0

0 

0,95 

  

51.300,00 

21 AMOXICILINA + 

CLAVULONATO DE 

POTÁSSIO SUSP. 50MG/ML 

+ 12,5MG/ML 

E.M.S. 

  

FRASCO 

  

9.000,00 8,40 

  

75.600,00 

23 ANLODIPINO 10MG E.M.S.  comprimi  24.000,0

0 

0,05  1.200,00 

33 CARVEDILOL 12,5MG  NOVA 

QUÍMICA  

comprimi  30.000,0

0 

0,10 3.000,00 

38 CEFALEXINA 500MG TEUTO  comprimi    0,23  55.200,00 

40 CETOCONAZOL 20MG/G 

POMADA BIS. C/30G  

SOBRAL  BISNAGA

S  

3.000,00 1,78 5.340,00 

45 CLORIDRATO DE 

LIDOCAINA 2% 

HYPOFARM

A  

FRASCO  240,00  2,80  672,00 

61 ESPIRONOLACTONA 25MG  E.M.S.  comprimi  18.000,0

0 

0,13 2.340,00 

64 ESTROGENOSCONJUGADO

S 0,625MG 

MABRA  comprimi  54.000,0

0 

1,03  55.620,00

  

73 IBUPROFENO 50MG/ML  NATULAB  FRASCO  9.000,00

  

1,05  9.450,00 

98 METOCLOPRAMIDA 

4MG/ML GOTAS 

MARIOL  FRASCO  1.800,00 0,74  1.332,00 

102 MIKANIA GLOMERATA 

SPRENGL (GUACO)  

NATULAB  FRASCO  35.000,0

0 

0,26  9.100,00  

112 NORFLOXACINO 400MG. 

ESPECIFICAÇÕES:DEVERÁ 

VIR EMBALAGEM 

HOSPITALAR, CAIXA COM 

350 COMPRIMIDOS. 

MEDQUÍMIC

A 

  

comprimi 

  

35.000,0

0 

0,26 

  

9.100,00 

117 PARACETAMOL 500MG  HIPOLABOR  comprimi    0,04  4.800,00 

125 SAIS-REIDRATAÇÃO ORAL  NATULAB  ENVELOP 6.000,00 0,49  2.940,00  

133 SULFAMETOXAZOL+ 

TRIMETROPINA-200MG+40

MG  

TEUTO  FRASCO  10.000,0

0 

1,29  12.900,00 

136 SULFATO FERROSO 

25MG/ML  

NATULAB  FRASCO  9.000,00 0,87  7.830,00 

137 SULFATO FERROSO 40mg  NATULAB  comprimi    0,04  12.000,00

  

VALOR TOTAL R$ 332.314,0

0 
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CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

  

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão 

ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de 

serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

do recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado 

sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

  

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com 

a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade 

dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 

Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo 

de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque 

nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do 

recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas 

Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" 

antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para 

verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e 

juntados aos autos do processo próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será 

descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante 

em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 EM=I x N x VP 

Onde: EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação 

financeira, assim apurado: I = (TX/100) _ I=(6/100) _ 

I=0,00016438 365 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada 

em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO 

  

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante 

solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior à do seu vencimento. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

  

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial 

para Registro de Preços n° 012/2019, 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 
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devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 

pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade 

de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o 

Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

  

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

  

O recebimento do objeto constante da presente ata está 

condicionado à observância de suas especificações técnicas, 

amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a 

verificação ao representante designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim 

considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no 

endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da 

seguinte forma: 

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 consequente aceitação, mediante a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

  

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por 

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as 

exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, 

inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não 

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por razões de interesse público, 

devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as 

obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não 

comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada 

qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 

decorrentes. 

Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; - 

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA 

  

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços 

serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único: 

A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo 

órgão requisitante. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS 

DE FORNECIMENTO 

  

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, 

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da 

cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, 

expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) 

meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro 

de Preços. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO 

FORNECEDOR 

  

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações 

constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das 

normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 

  

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no 

edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 

Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos 

materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de 

acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 012/2019 e as propostas das empresas classificadas em 

1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nº 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro 

de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da 

presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no foro da cidade de João 

Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro. 

  

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente 

instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas que também o subscrevem. 

  

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de João 

Câmara/RN, 

Quinta-feira, em, 13 de junho de 2019. 

  

Prefeitura Municipal De João Câmara/RN 

CNPJ Nº 08.309.536/0001-68 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Constitucional 

  

F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 
CNPJ: 07.055.280/0001-84 
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Representante Legitimado (a) 

  

TESTEMUNHAS:  

__________________ 

CPF: ________________ 

  

__________________ 

CPF: ________________  

____________ 

REPUBLICAÇÃO: 
  

(*) Republicado para efeito de RERRATIFICAÇÃO! 

 

_____________________________________________________ 

 

15. 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 ROTA ATIVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE 

VEÍCULOS EIRELI-CNPJ: 18.672.761/0001-55 

  

  

Os referidos pagamentos referem-se a aquisição de locação de 

veículo para atender as necessidades da secretaria municipal de 

saúde. 

O pagamento da (s) referida (s) nota (s) fiscal (s) foi feito 

antecipadamente pela necessidade de aquisição de locação de 

veículo para atender as necessidades da secretaria municipal de 

saúde. 

Para o correto e imediato funcionamento das atividades das 

secretarias municipais, motivo pelo qual justificamos a quebra da 

ordem cronológica para pagamento do fornecedor supra 

identificado. 

Tendo em vista o acima justificado, assinamos o presente para 

que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser 

efetuado o referido pagamento e as publicações necessárias. 

  

João Câmara-RN, em 13 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

16. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

AVISO DE EDITAL - PE 009.2020 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020 – PE 
  

O Município de João Câmara/RN, por meio de seu prefeito, torna 

público para conhecimento público dos interessados o Pregão 

Eletrônico n° 009/2020 - SRP, que tem como objeto 

a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A 

AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CORRELATOS, 

VISANDO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 

DO MUNICÍPIO. OEditaleseus anexos encontram-se 

disponíveis nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, 

www.licitafacil.tce.rn.gov.br, www.licitacaojoaocamara.com.br 

ou na sede da Secretaria Municipal de Finanças com endereço na 

Rua Jerônimo Câmara, 50, Centro, no horário das 08h:00min às 

12h:00min e das 14h00min às 17h00min. Para participação da 

licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado 

deverá acessar, na internet, a página 

www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais 

serão recebidas a partir das 09h:00m do dia 16/03/2020 até as 

08h:59m do dia 31/03/2020, por meio do sistema eletrônico. A 

sessão pública eletrônica será aberta às 09h:00min (horário de 

Brasília) do dia 31 de março de 2020. 

  

João Câmara/RN, em 13 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO  
Prefeito 

_____________________________________________________ 

 

17. 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 JRR COMERCIAL DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA referente a nota de liquidação n.º 0002/2020, 

datada de 20/01/2020, do empenho nº. 120001/2020, no valor de 

R$ 29.990,52(vinte nove mil novecentos noventa reais e 

cinquenta dois centavos), referente nota fiscal nº. 0005662. O 

referido pagamento refere-se a fornecimento de combustível para 

os veículos da secretaria municipal de Obras Transporte e 

Urbanismo. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de abastecimento dos veículos que compõem a 

frota da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, 

para veículos e maquinas locados para execução dos serviços de 

limpeza pública, 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 13 de março de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

 

18. 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 JRR COMERCIAL DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA referente a nota de liquidação n.º 0007/2020, 

Nº da 

Liquidação 

Nº do Empenho Valor R$ Nº da Nota 

Fiscal 

157/2020 219002/2020 15.736,45 120 

159/2020 131010/2020 15.736,45 111 

158/2020 203035/2020 13.700,00 110 
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datada de 13/02/2020, do empenho nº. 117002/2020, no valor de 

R$ 34.122,18 (Trinta e quatro mil centos vinte dois reais e dezoito 

centavos), referente nota fiscal nº. 0005675. O referido 

pagamento refere-se a fornecimento de combustível para os 

veículos da secretaria municipal de Agricultura. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de abastecimento dos veículos Ranger MYD-

7042,F 1000 XL, MXJ+9567, Atron 2729 K 6X4 ,pipa 

QGC+0646,Retroescavadeira e outros que compõem a frota da 

Secretaria Municipal de Agricultura, 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 13 de março de 2020.    

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

19. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 878/2020 

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA 

Contratada: MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA 

SILVEIRA – CPF: 012.690.374-39 

Processo nº 38/2020 - Dispensa nº 878/2020 - CPL 

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BENEFICIO 

EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PELO 

PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO 

BENEFICIÁRIO A SENHORA SANDRA DA SILVA, O 

IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO NA RUA 21 DE ABRIL, S/N, 

BAIRRO SÃO FRANCISCO NA CIDADE DE JOÃO 

CÂMARA/RN, O IMÓVEL PERTENCE A SENHORA MARIA 

DE FÁTIMA SOARES DA SILVA SILVEIRA. 

VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Fundamentação Legal: art. 24, inc X, da Lei de Licitações – Lei 

8666/93. 

  

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA 
Contratante 

  

MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA SILVEIRA 
Contratada 

  

MANEOL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

20. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 878/2020 

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA 

Contratada: MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA 

SILVEIRA – CPF: 012.690.374-39 

Processo nº 38/2020 - Dispensa nº 878/2020 - CPL 

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BENEFICIO 

EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PELO 

PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, QUE TEM COMO 

BENEFICIÁRIO A SENHORA SANDRA DA SILVA, O 

IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO NA RUA 21 DE ABRIL, S/N, 

BAIRRO SÃO FRANCISCO NA CIDADE DE JOÃO 

CÂMARA/RN, O IMÓVEL PERTENCE A SENHORA MARIA 

DE FÁTIMA SOARES DA SILVA SILVEIRA. 

VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Fundamentação Legal: art. 24, inc X, da Lei de Licitações – Lei 

8666/93. 

  

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA 
Contratante 

  

MARIA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA SILVEIRA 
Contratada 

  

MANEOL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

21. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO 

001/2019 

 

O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande 

do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 

no Art. 70, inciso II, da Lei Orgânica do Município, 

  

RESOLVE: 
  

Convocar, com observância da ordem de classificação, os 

candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital, 

classificados conforme Portaria de Homologação nº 025/2020 

publicada no Diário Oficial Nº 2217 no dia 24 de fevereiro de 

2020, para ocuparem os cargos de provimento efetivo de 

Professores. 

Os convocados deverão comparecer no prazo de 30 (trinta dias) à 

contar da data desta publicação, à Secretaria Municipal de 

Administração, localizada à Praça Baixa Verde, 169 – Centro - 

João Câmara/RN no prédio da Prefeitura Municipal de João 

Câmara, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 

17h00min, de segunda a sexta-feira, munidos dos documentos 

exigidos no item 5.1 do Edital de Abertura do Concurso 

001/2019, bem como dos respectivos documentos pessoais 

(originais e cópias coloridas): 

RG (recente até dez anos), CPF, Título de Eleitor com último 

comprovante de quitação eleitoral, PIS/PASEP, Carteira de 

Trabalho, Carteira de Reservista (para homens), Certidão de 

Casamento ou de Averbação de Divórcio, Comprovante de 

Residência atualizado, 02(duas) fotos 3x4 recentes, Certidão de 

Nascimento dos dependentes. 

Após a entrega de todos os documentos elencados acima e no 

Edital de Abertura do Concurso 001/2019 intem 5.1, o candidato 

tomará conhecimento da relação e da data aprazada para 

apresentação dos exames médicos admissionais. 

  

Dependências do Palácio Torreão, Gabinete do Prefeito 

Municipal de João Câmara-RN, em 16 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

  

ANEXO ÚNICO 
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NÍVEL SUPERIOR – ENSINO INFANTIL 
 

  

NÍVEL SUPERIOR – ENSINO INFANTIL (DEFICIENTES) 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 226587-5 KAINARA FRANCICLEIDE MENDES SILVA 27/12/1991 

2 198875-8 CLAUDIA JULIETTE DO NASCIMENTO ARAUJO 28/10/1989 

3 225549-5 ANAINA CARLA DO NASCIMENTO SOUZA ARAUJO 06/11/1981 

4 224558-1 MARIA DEJOELMA ANANIAS PRAXEDES 29/07/1976 

5 202845-2 PRICILA FERNANDA AZEVEDO DE ARAUJO 21/11/1978 

6 209898-0 VANIA SILVA DE LIMA 15/11/1975 

7 197945-5 KELLY SHIRLEY SILVA DO NASCIMENTO 07/09/1976 

8 207740-1 LARISSA MARIA DE MEDEIROS DANTAS 31/08/1992 

9 222815-2 ANA PAULA DE ARAUJO TAVARES 23/07/1992 

10 225731-4 MARIA ELIZANGELA DA SILVA LIMA RODRIGUES 06/12/1986 

11 207770-9 MARTA MICAELA DA SILVA LIMA 06/05/1997 

12 2266403-9 SHIRLEY TATIENNE CAMARA DA COSTA 15/06/1981 

13 214264-1 RESILMA PINHEIRO DE FARIAS 05/11/1971 

14 227179-0 ANA CANNYA LOPES DE SIQUEIRA 17/04/1983 

15 228267-0 MARIA JOSE DE FATIMA SANTOS DA FONSECA 08/02/1988 

16 229641-6 ANGELA RAYANE RODRIGUES FERNANDES 29/09/1997 

17 229448-7 LORENA DO NASCIMENTO ROCHA 08/05/1989 

18 212216-4 MARIA JUCILENE ARAUJO DA SILVA 14/11/1984 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 210054-9 ADGELSON MARTINS DA SILVA 26/04/1974 

2 225273-5 FRANCISCA DAS CHAGAS MIGUEL DA FONSECA 23/06/1977 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 229462-3 NANAEL SIMÃO DE ARAUJO 12/10/1987 

2 197373-6 PATRICIA RACHEL FERNANDES DA COSTA 05/04/1982 

3 230985-4 ARIDENIA PEIXOTO CHAVES 21/02/1989 

4 222554-4 RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS LIMA 20/12/1991 

5 216639-5 ANA CRISTINA MOURA DA SILVA BARATEIRO 18/01/1985 

6 232638-2 MARILEI CHIESA 12/04/1971 

7 223978-2 RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA 27/11/1980 

8 216221-2 ATAIZE MOTA DA SILVA 23/12/1991 

9 229839-2 RAYSSA DANIELA MORAIS DANTAS 15/07/1993 

10 230618-8 RIZZARDO RODERICO PESSOA DE QUEIROZ DE 

RODRIGUES GOIS 

24/10/1983 

11 212258-3 MARCIA ANDRESIA DA COSTA 21/11/1980 

12 233033-6 ERIKA ROBERTA SILVA DE LIMA 24/07/1986 

13 225425-0 CLEANE ANGELO DE OLIVEIRA 17/04/1987 

14 209545-0 LARISSE ANIELE EDUARDO 18/09/1987 

15 198400-4 JESSICA SEVERO DA SILVA 24/10/1994 

16 209550-8 LUARA JOYCE EDUARDO DA SILVA 31/12/1996 

17 199215-1 UMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS 27/07/1982 
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NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO 
  

  

NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO (DEFICIENTES) 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE ENSINO 

RELIGIOSO 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
  

  

CONVOCADOS- NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE 

HISTÓRIA 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE INGLÊS 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 229462-3 NANAEL SIMÃO DE ARAUJO 12/10/1987 

2 197373-6 PATRICIA RACHEL FERNANDES DA COSTA 05/04/1982 

3 230985-4 ARIDENIA PEIXOTO CHAVES 21/02/1989 

4 222554-4 RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS LIMA 20/12/1991 

5 216639-5 ANA CRISTINA MOURA DA SILVA BARATEIRO 18/01/1985 

6 232638-2 MARILEI CHIESA 12/04/1971 

7 223978-2 RANIELLY KAREN DE OLIVEIRA 27/11/1980 

8 216221-2 ATAIZE MOTA DA SILVA 23/12/1991 

9 229839-2 RAYSSA DANIELA MORAIS DANTAS 15/07/1993 

10 230618-8 RIZZARDO RODERICO PESSOA DE QUEIROZ DE 

RODRIGUES GOIS 

24/10/1983 

11 212258-3 MARCIA ANDRESIA DA COSTA 21/11/1980 

12 233033-6 ERIKA ROBERTA SILVA DE LIMA 24/07/1986 

13 225425-0 CLEANE ANGELO DE OLIVEIRA 17/04/1987 

14 209545-0 LARISSE ANIELE EDUARDO 18/09/1987 

15 198400-4 JESSICA SEVERO DA SILVA 24/10/1994 

16 209550-8 LUARA JOYCE EDUARDO DA SILVA 31/12/1996 

17 199215-1 UMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS 27/07/1982 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 232101-2 CHARLES SIMPLICIO DE SALES 12/02/1987 

2 226384-1 LENILSON ELIAS TEIXEIRA 23/08/1987 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 214329-4 THALISSON PINTO TRINDADE DE LACERDA 28/02/1991 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 210325-1 ANDRE ELIAS DE OLIVEIRA NOBREGA 19/03/1993 

2 199237-1 MARCIO PEREIRA BARRETO 09/01/1989 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 232935-7 ANNA GABRIELLA DE SOUZA CORDEIRO 23/01/1982 

2 210411-9 FRANCISCO URBANO ALVES 06/03/1988 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 213345-9 ROBSON HENRIQUE ANTUNES DE OLIVEIRA 19/04/1990 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 197951-8 DIEGO TAVARES DE FRANÇA 24/04/1988 

2 217393-1 RICARDO HUGO NUNES MEDEIROS FILHO 11/07/1993 
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NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE ARTE 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR PARA COMUNIDADE 

INDÍGENA 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE COMPLEMENTO 

EDUCACIONAL 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 
  

  

NÍVEL SUPERIOR - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 221721-9 ELIZABETH NASCIMENTO DE LIMA 07/07/1985 

2 233206-6 TATIANE XAVIER DA SILVA 21/01/1987 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 231530-2 VANESSA KALINDRA LABRE DE OLIVEIRA 16/05/1988 

2 215188-1 EDUARDO AUGUSTO MARTINS DE MELO 03/12/1988 

3 215350-1 GABRIELA FERNANDES CARVALHO 07/06/1991 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 216555-9 RUY ANDERSON ARAUJO DE LIMA 22/02/1986 

2 216383-4 JACQUELINE MORAIS DA COSTA 14/08/1990 

3 219279-7 BRUNO GOMES DE SOUZA 17/06/1983 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 216679-3 TAYSE MICHELLE CAMPOS DA SILVA 02/11/1985 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 230623-5 BRUNA KELLY DA COSTA 27/05/1989 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 230077-8 GISLLAYNE CRISTINA DE ARAUJO BRANDÃO 23/06/1988 

2 222797-6 CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA ARAUJO 18/06/1983 

3 209443-6 MISSRAYM GERSICA GOMES DA ROCHA 26/06/1988 

4 228795-1 MARIA MARTA NEPOMUCENO RODRIGUES CANDIDO 30/05/1993 

5 197746-3 WILDENNYA KARINA AIRES DE CARVALHO 29/08/1993 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASCIMENTO 

1 228231-4 ISABEL BATISTA FREIRE 24/04/1994 

2 224360-5 FRANCISCO HOLANDA 

CAVALCANTE NETO 

08/01/1988 
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22. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
  

Processo Administrativo nº 38/2020 
  

O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João 

Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o 

art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do 

processo administrativo que trata da contratação da 

senhora MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA 

SILVEIRA, CPF: 012.690.374-39, referente a LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL PARA BENEFICIO EVENTUAL NA 

MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL PELO PERÍODO DE 03 

(TRÊS) MESES, QUE TEM COMO BENEFICIÁRIO A 

SENHORA SANDRA DA SILVA, O IMÓVEL ESTÁ 

LOCALIZADO NA RUA 21 DE ABRIL, S/N, BAIRRO SÃO 

FRANCISCO NA CIDADE DE JOÃO CÂMARA/RN,no valor 

de R$ 600,00, (seiscentos reais ), vem RATIFICAR E 

RECONHECER A DISPENSA DA LICITAÇÃO para a 

contratação da referida pessoa física, determinando que se 

proceda a publicação do devido extrato. 

  

João Câmara/RN, 28 de fevereiro de 2020. 
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

23. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO - PE 009.2020 

 

PREGÃO ELETRÔNICO n° 009/2020-PE-SRP 
OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A 

AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CORRELATOS, 

VISANDO A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO 

MUNICÍPIO. 

  

Trata-se de análise da impugnação interposta, tempestivamente, 

pela empresa A Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças 

Ltda Epp.. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Luiz 

Gallieri, 184 – Sob. 01 – Uberaba – CEP 81.560-340. 

A impugnante questiona o prazo de envio dos materiais, 

afirmando ser este de 05 (cinco) dias, e acrescenta que em tal 

prazo é impossível realizar a entrega. Argumenta que seus 

fornecedores solicitam um prazo mínimo de 15 dias para 

realização da entrega dos produtos, e que as transportadoras para 

conclusão da entrega ao órgão público exigiria mais 15 dias. Com 

base nisso, afirma que o prazo ideal para entrega do produto, 

visando, dar isonomia aos licitantes em geral, seria de 30 (trinta) 

dias. 

Por fim, pede o provimento da impugnação no sentido de retificar 

o prazo de entrega para 30 (trinta) dias. 

Analisando a demanda da impugnante vislumbramos que o 

mesmo não leu com atenção o instrumento convocatório, ou 

confundiu-se. Em nenhum momento o edital leciona que o prazo 

de entrega é de 05 (cinco) dias. Muito pelo contrário, os itens 17.1 

do edital; 4.1 e 13.1 do termo de referência; 1.7 da minuta do 

contrato e cláusula quarta da minuta da ata de registro de preços, 

afirmam claramente que o prazo de entrega dos produtos é de 20 

(vinte) dias, contados a partir do recebimento da ordem de 

compra. 

Tal prazo, pode até ser entendido como dias úteis, uma vez que o 

edital foi omisso em especificar se seriam dias corridos ou úteis, o 

que resultaria em 30 dias corridos, praticamente. Dessa forma, 

fica evidente que o instrumento convocatório não restringiu a 

possibilidade de entrega aos licitantes do Estado, ao indicar um 

prazo de entrega condizente com a necessidade do município, 

bem como lastro o suficiente para concretizar a entrega por parte 

de qualquer licitante fornecedor. 

Ante o exposto, DECIDO por CONHECER a peça impugnatória 

para no seu mérito decidir pelo IMPROVIMENTO, mantendo 

todas as diretrizes do edital do Pregão Eletrônico n° 009/2020. 
  

João Câmara - RN, 17 de março de 2020. 

  

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA 
Pregoeiro  

_____________________________________________________ 

 

24. GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO 006/2020 

 

REGULAMENTA E INSTITUI MEDIDAS DE COMBATE A 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, Prefeito do Município de 

João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 70, caput, inciso IV, da Lei 

Orgânica do Município, 

  

CONSIDERANDO que a OMS (Organização Mundial da 

Saúde) declarou, no último dia 11 de março, a Pandemia de 

COVID-19, 

  

CONSIDERANDO que todos os órgãos do Poder Público 

Municipal devem auxiliar no combate ao novo vírus, 

  

CONSIDERANDO a situação de emergência sanitária e 

combate epidemiológico decretados pelo Governo Federal, 

  

CONSIDERANDO ser dever do Poder Público zelar pela saúde 

e bem-estar de sua população, 

  

CONSIDERANDO a regência da Lei Federal nº 13.979, de 06 

de fevereiro de 2020, que estabelece a quarentena como 

forma de enfrentamento da emergência de Saúde Pública 

de importância internacional decorrente do Coronavírus, 

  

CONSIDERANDO, por derradeiro, a existência de casos 

confirmados de COVID-19 em nosso Estado, 
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DECRETA: 

  

Art. 1º - As medidas para enfrentamento da emergência de 

Saúde Pública de importância internacional decorrente do 

Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de 

João Câmara, ficam definidas nos termos deste Decreto. 

  

Art. 2º - Ficam suspensos, pelo prazo mínimo de 15 dias: 

I – O início das aulas da rede pública municipal; sendo 

recomendado que as aulas da rede privada de ensino sejam, 

igualmente, suspensas por igual prazo. 

II - As atividades de capacitação, de treinamento ou de 

eventos coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da 

administração Pública Municipal, direta e indireta, que 

impliquem na aglomeração de 50 (cinquenta) ou mais 

pessoas; 

III - O andamento do campeonato de futebol denominado 

Taça Cidade João Câmara; 

IV - As atividades desenvolvidas no âmbito do Programa 

Viver a Vida. 

§1º - A suspensão descrita no inciso I deste artigo não 

implicará qualquer prejuízo aos alunos da rede municipal, 

no que se refere à total observância dos 200 dias letivos 

anuais, sobretudo porque o período de suspensão das aulas 

será contabilizado e cumprido durante o recesso do meio do 

ano. 

  

Art. 3º - Fica proibida, pelo prazo mínimo de 15 dias: 

I – A realização de reunião de pessoas e/ou eventos festivos 

que repercutam na aglomeração de 50 (cinquenta) pessoas 

ou mais. 

  

Art. 4º - Considerar-se-á abuso de poder econômico a 

elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de 

elevar arbitrariamente os valores dos insumos e serviços 

relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma da 

legislação pátria em vigor. 

  

Art. 5º - Qualquer servidor público, empregado público ou 

contratado por empresa que presta serviço para o 

Município de João Câmara/RN, que apresentar febre e/ou 

sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, 

cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento 

das asas nasais) ou que tenha retornado de viagem 

internacional e/ou nacional (regiões mais afetadas do país), 

nos últimos dez dias, deverá permanecer em casa e adotar 

o regime de teletrabalho, conforme orientação da chefia 

imediata. 

  

Art. 6º - As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao 

cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu 

descumprimento acarretará responsabilização, nos termos 

previstos em Lei. 

  

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Saúde deverá coordenar 

atividades de combate efetivo no tratamento do 

Coronavírus, evitando assim a propagação do vírus no 

território deste Município. 

  

Art. 8º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento. 

  

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito 

Municipal de João Câmara-RN, em 17 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal 

________________________________________________ 

25. 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 NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

EIRELI, CNPJ: 18.588.224/0001-21 referente a nota de 

liquidação n. º 184/2020 datada de 19/03/2020, do empenho 

nº.122003/2020, no valor de R$ 11.890,50 (onze mil oitocentos 

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

0055635. O referido pagamento refere-se aquisição de Insumos e 

material hospitalar, visando atender as demandas da secretaria 

municipal de Saúde do Município de João Câmara. O pagamento 

da referida nota fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade 

de aquisição de Insumos e material hospitalar, visando atender as 

demandas da secretaria municipal de Saúde do Município de João 

Câmara. 

Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica 

para pagamento do fornecedor supra identificado. 

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente 

para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, 

devendo ser efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias.  

  

João Câmara-RN, em 19 de março de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Municipal 

________________________________________________ 
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26. 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 NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

EIRELI, CNPJ: 18.588.224/0001-21 referente a nota de liquidação 

n. º 184/2020 datada de 19/03/2020, do empenho nº.122003/2020, 

no valor de R$ 11.890,50 (onze mil oitocentos noventa reais e 

cinquenta centavos.), referente nota fiscal nº. 0055635. O referido 

pagamento refere-se aquisição de Insumos e material hospitalar, 

visando atender as demandas da secretaria municipal de Saúde do 

Município de João Câmara. O pagamento da referida nota fiscal foi 

feito antecipadamente pela necessidade de aquisição de Insumos e 

material hospitalar, visando atender as demandas da secretaria 

municipal de Saúde do Município de João Câmara. 

Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra identificado. 

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que 

a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 

referido pagamento e as publicações necessárias.  

  

João Câmara-RN, em 19 de março de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

001/2020 - PROCESSO Nº. 044/2020 

 
O Município de João Câmara/RN, através de seu Prefeito 

Municipal, TORNA PÚBLICO que às 09h00min do dia 

07/04/2020, na Sede do Setor de Licitações, localizado na Rua – 

Jerônimo Antônio, nº 50, centro, João Câmara/RN, será realizado 

a licitação, na modalidade de pregão presencial, cujo objeto é a 

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 

FORNECIMENTO PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E 

ORIGINAIS DA MARCA DO VEÍCULO, DESTINADOS A 

MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE 

MUNICÍPIO, visando atender as demandas existentes na Prefeitura 

Municipal de João Câmara/RN. O Edital e seus anexos encontram-

se à disposição dos interessados, nos sites 

www.licitafacil.tce.rn.gov.br, www.licitacaojoaocamara.com.br. 

  

João Câmara/RN, 18/03/2020. 
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

___________________________________________________________ 

 

28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 

29080001/2019 ADESÃO (CARONA) A ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2019 PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 08/2019. PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM/RN (*) REPUBLICADO 

PARA EFEITO DE RERRATIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO 
CÂMARA/RN, inscrita no CNPJ: 08.309.536/0001-03. 
  
CONTRATADA: CDH – CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO-
LTDA - CNPJ: 04.666.364/0001-66. 
  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E 
EQUIPAMENTOS AUTOMATOZADOS DE HEMATOLOGIA, 
BIOQUÍMICA, COAGULAÇÃO E IONOGRAMA COM SISTEMA 
DE INTEFACEAMENTO E FORNECIMENTO DE REAGENTES, 
INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VISANDO EQUIPAR 
O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DR., PERCÍLIO ALVES DE OLVEIRA, NESTE 
MUNICÍPIO, processada nos termos do Pregão Presencial 
SRP nº 08/2019-PMCM/RN. 
  
VALOR TOTAL: R$ 262.896,00 (Duzentos e sessenta e dois 
mil, oitocentos e noventa e seis reais). 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

AÇÃO: 2.028 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 

SAÚDE 

FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS. 

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

AÇÃO: 2.044 – MANUTENÇÃO DA MÉDIA 

COMPLEXIDADE - mAC 

FONTE: 12140000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos 

do SUS, provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das 

Ações e Serviços Públicos de Saúde. 

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. 

3.3.90.39.12 – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS. 

  

VIGÊNCIA...................: 14/04/2020 a 31/12/2020. 

  

DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2020. 

  

Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal 

CNPJ Nº 08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 

Prefeito Constitucional/João Câmara/RN 

Pela/Contratante 

  

CDH – Centro De Diagnóstico Humano-LTDA 

CNPJ: 04.666.364/0001-66 

FRANCISCO DE ASSIS SILVA 

CPF nº 721.772.764-20 

Representante Legitimado/ Procurador 

Pela/Contratada 

________________________________________________ 

 

29 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 NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

EIRELI, CNPJ: 18.588.224/0001-21 referente a nota de liquidação 

n. º105/2020 datada de 27/02/2020, do empenho nº.12002/2020, no 

valor de R$ 55.173,00 (Cinquenta cinco mil cento setenta três 

reais.), referente nota fiscal nº. 005465. O referido pagamento 

refere-se aquisição de medicamentos que compõe a assistência 

farmacêutica atender as demandas da secretaria municipal de 

Saúde do Município de João Câmara. O pagamento da referida nota 

fiscal foi feito antecipadamente pela necessidade de aquisição de 

medicamentos que compõe a assistência farmacêutica atender as 

demandas da secretaria municipal de Saúde do Município de João 

Câmara. 

Motivo pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra identificado. 

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que 

a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 

referido pagamento e as publicações necessárias. 

  

João Câmara-RN, em 19 de março de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND R$/UNIT. R$/TOTAL 

1 BIOQUÍMICA– Locação 

de 01 equipamento 

automatizado com 

capacidade mínima de 

200 testes hora. Sendo 

6.000 exames por mês. 

Modelo Humastar 

200/Marca: In Vitro/RMS 

Nº 10303460457. 

12 MÊS 8.900,00 106.800,00 

2 HEMATOLOGIA– 

Locação de 01 analisador 

e hematologia com 06 

testes/hora e no mínimo 

28 parâmetros, com 

fornecimento de 

reagentes. Sendo 2.500 

exames por mês. Modelo 

Hemacounter SL/Marca: 

Vytra/RMS Nº 

10300390282. 

12 MÊS 8.808,00 105.696,00 

3 COAGULAÇÃO -Locação 

de coagulômetro: 

analisador óptico 

semiautomático que 

realize testes de 

protrombina (TP), tempo 

de trompoplastina 

parcial ativada (TTPA), 

com no mínimo 01 canal. 

Sendo 200 exames por 

mês. Modelo Humaclot 

Jr./Marca: In Vitro/RMS 

Nº 10303460362. 

12 MÊS 2.000,00 24.000,00 

4 IONOGRAMA –Locação 

de analisador de ions 

sódio, potássio e cloro. 

Equipamento para 

dosagens de íons, sódio 

potássio e cloro. 

Sendo100 exames por 

mês. Modelo Humalyte 

3/Marca: In Vitro/RMS 

Nº 10303460376. 

12 MÊS 2.200,00 26.400,00 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 1.180/2020 

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA 

Contratada: RRK EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 

02.600.992/0001-13 

Processo nº 46/2020 - Dispensa nº 1.180/2020 - CPL 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DA 

CIDADE DE JOÃO CÂMARA. 

VALOR: R$ 31.358,35 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e 

oito reais e trinta e cinco centavos). 

Fundamentação Legal: Art. 24, inc. I da Lei de Licitações – Lei 

8666/93. 

  

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA 
Contratante 

  

RRK EMPREENDIMENTOS LTDA 
Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

31 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE 

LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
  

Processo Administrativo nº 46/2020 
  

O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João 

Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 

Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 

da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo 

administrativo que trata da contratação da empresa RRK 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.600.992/0001-

13,referente a REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO 

CÂMARA, no valor de R$ 31.358,35, (trinta e um mil, trezentos 

e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), 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, 19 de março de 2020. 
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

32 GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL Nº 677/2020-GP 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário 

aos portadores de Fibromialgia e a inclusão do símbolo 

da Fibromialgia nas placas ou avisos de atendimento 

prioritário no Município de João Câmara. 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 

Municipal aprova e ele sanciona a seguinte LEI: 

  

Art. 1º - Fica estendida a obrigação de atendimento prioritário ao portador 

de Fibromialgia, bem como a inserção do símbolo mundial da 

Fibromialgia nas placas ou avisos de atendimento prioritário, nos 

estabelecimentos ou empresas públicas e privadas, inclusive 

concessionárias de serviços públicos, que estejam obrigadas a dispensar 

durante todo horário de expediente atendimento preferencial às pessoas 

portadoras de deficiência. 

Parágrafo Único - Entende-se por atendimento prioritário a não 

obrigatoriedade das pessoas protegidas por Lei, aguardarem em filas ou a 

de serem atendidas de forma preferencial nos estabelecimentos abrangidos 

por esta Lei. 

Art. 2º - A sinalização do símbolo mundial da Fibromialgia deve ser 

aplicada conforme a norma dos "símbolos internacionais de acesso", no 

mesmo parâmetro adotado para outras deficiências. 

Art. 3º - Fica instituído, no âmbito do Município de João Câmara, o dia 

municipal da Fibromialgia a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de 

maio. 

Art. 4º - O Poder Executivo envidará esforços por meio de suas secretarias 

para a realização de palestras, debates, aulas e seminários de discussão na 

comemoração do dia ora instituído que contribuam para a conscientização 

e divulgação de informações acerca da doença. 

Parágrafo Único - As empresas comerciais que recebem pagamentos de 

contas e bancos deverão incluir portadores de fibromialgia nas filas já 

destinadas a idosos, gestantes e deficientes. 

Art. 5º - Será permitido aos portadores de fibromialgia nas filas já 

destinadas aos idosos, gestantes e deficientes. 

Parágrafo Único - A identificação dos beneficiários se dará por meio de 

cartão e adesivo expedido pelo Executivo Municipal, por meio de 

comprovação médica. 

Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 

Art. 7°. Esta Lei entra 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, 12 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

_____________________________________________________ 

 

 

33 GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL Nº 679/2020-GP 

 
Abre crédito Especial no Corrente Exercício. Valor de R$ 

225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito 

especial no corrente Exercício no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte 

e cinco mil reais), para celebração de termo de convênio com COPIRN, 

objetivando disciplinar a adesão do município de João Câmara-RN, ao 

FUNDO DE SAÚDE CONSORCIADO DO COPIRN (FUSCOPIRN), 

para garantir a aquisição de consultas, sessões e exames médicos 

especializados para utilização pela população, de acordo com as 

especificações abaixo: 

UNID. ORÇAMENT.:09.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

FUNÇÃO: 10 – SAÚDE 
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SUBFUNÇÃO: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 

MABULATORIAL 

PROGRAMA: 0073 – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

AÇÃO: 2072 – MANUTENÇÃO DO FUSCOPIRN 

NATUREZA DA DESPESA:3.3.71.70.00 – RATEIO PELA 

PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 

SUB-ELEMENTO: 3.3.71.70.01 – TRANSFERÊNCIA PARA 

CONSORCIOS PÚBLICOS 

FONTE: 10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 

VALOR – R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) 

  

Art. 2º- Constitui recursos para fazer ao disposto no Ar. 1º desta Lei, os 

Incisos I, II e III, do Art. Da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1946. 

Art. 3º - Esta Lei entra 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, 19 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

_____________________________________________________ 

 

34 GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL Nº 678/2020-GP 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções 

básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas 

municipais do Município, e dá outras providências. 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a 

Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º - Torna-se obrigatório, nos estabelecimentos da Rede 

Pública Municipal, o ensino de noções básicas sobre a Lei Federal 

11.340/2006, a Lei Maria da Penha. 

Art. 2º - A execução desta Lei estará a cargo da Secretaria 

Municipal de Educação, com possível participação de entidades 

governamentais e não governamentais ligadas ao tema da luta pelos 

direitos das mulheres e contra a violência contra a mulher. 

Art. 3º - Esta Lei tem como propósito: 

I - Contribuir para o conhecimento, no âmbito das comunidades 

escolares, da Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha; 

II - Impulsionar a reflexão crítica, entre estudantes, professores e 

comunidade escolar, sobre a violência contra a mulher; 

III - Abordar a necessidade do registro, nos órgãos competentes, 

das denúncias dos casos de violência contra a mulher, bem como 

da adoção das medidas protetivas previstas na Lei Federal 

11.340/2006. 

IV - Promover a igualdade de gênero, prevenindo e evitando, dessa 

forma, as práticas de violência contra a mulher. 

Art. 4º - O ensino será desenvolvido ao longo de todo o ano letivo, 

realizando, no dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher), 

anualmente, uma programação ampliada e específica em alusão a 

data e ao tema abordado por esta Lei. 

Parágrafo Único - O conteúdo referente às noções básicas sobre a 

Lei 11.340/2006 será ministrado no âmbito de todo o currículo 

escolar. 

Art. 5°. Esta Lei entra 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, 19 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

 

35 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, IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA 

LTDA. CNPJ 23.330.896/0001-72 conforme abaixo: 

  

  

Os referidos pagamentos referem-se a locação de veículo, tipo 

caçambão, para atender as necessidades da secretaria municipal 

de Obras, Transporte e Urbanismo. 

O pagamento da (s) referida (s) nota (s) fiscal (s) foi feito 

antecipadamente pela necessidade de suprir as necessidades da 

secretaria municipal de obras transporte e urbanismo. Para o 

correto e imediato funcionamento das atividades da secretaria 

municipal, 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 março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

36 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 ULTRACLIN CLINICA LTDA - ME referente a nota 

de liquidação n.º 156/2020, datada de 10/03/2020, do empenho 

nº.204001/2020, no valor de R$ 41.400,00 (Quarenta um mil e 

quatrocentos reais ), referente nota fiscal nº. 00061. O referido 

pagamento refere-se a realização de exames de ultrassonografias. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de realização de ultrassonografias de aparelho 

urinário, bolsa escrotal, tireoide, pélvica, transvaginal, abdômen 

total, mamária bilateral, obstétrica e de próstata, para atendimento 

regular aos pacientes da rede pública de saúde municipal, sem 

prejuízo de continuidade dos serviços, motivo pelo qual 

justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do 

fornecedor supra identificado. 

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que 

a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o 

referido pagamento e as publicações necessárias.  

Nº da 

Liquidação 

Nº do Empenho Valor R$ Nº da Nota 

Fiscal 

031/2020 206002/2020 15.960,00 000837 

083/2020 313001/2020 15.960,00 000852 

084/2020 306003/2020 15.960,00 000851 
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João Câmara-RN, em 20 de março de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

37 GABINETE DO PREFEITO 

LEI MUNICIPAL Nº 680/2020-GP 

 
Institui o sistema “A Mulher na Política” dispondo sobre 

medidas de incentivo à participação da mulher na 

atividade política, e dá outras providências. 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 

Municipal aprova e ele sanciona a seguinte LEI: 

Art. 1º - Fica instituído o Sistema Municipal denominado “A Mulher na 

Política”, com a finalidade de incentivar a participação da mulher na 

atividade política, a ser realizada anualmente no dia 08 de março. 

Parágrafo Único- A data ora instituída passará a constar do Calendário 

Oficial de Datas e Eventos do Município. 

Art. 2º - O Sistema “A Mulher na Política” terá as seguintes ações 

principais, sem exclusão de outras, pertinentes ao seu objetivo: 

I- Conscientização da mulher do Município sobre a importância de sua 

participação na atividade política; 

II- Elaboração e distribuição de material informativo sobre os meios de 

participação na atividade política, os procedimentos para filiação em 

partido político e demais informações essenciais a respeito do tema; 

III- Incentivo as mulheres filiadas à partido político a concorrerem a cargos 

eletivos e incentivos aos demais a filiar-se ao partido político com o qual 

tenham afinidade ideológica; 

IV- Viabilização da realização de palestras, seminários e cursos sobre 

capacitação e participação das mulheres na política; 

V- Incentivo às jovens mulheres entre 16 e 18 anos ao alistamento 

eleitoral. 

Art. 3º - Com o intuito de viabilizar as ações e objetivos previstos nesta 

Lei, o Município poderá realizar parcerias com outras entidades e órgãos 

da sociedade civil, fundações de direito público ou privado e instituições 

de ensino. 

Art. 4°. Esta Lei entra 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, 19 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

_____________________________________________________ 

38 GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO 007/2020 

 
Declara situação de emergência no Município de João 

Câmara/RN, define outras medidas para o enfrentamento 

da pandemia decorrente do Coronavírus e Cria o Comitê 

de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus – COVID 

- 19. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, Prefeito do Município de João 

Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 70, caput, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

  

CONSIDERANDO o DECRETO n° 006/2020 que regulamenta e institui 

medidas de combate a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no 

âmbito do Município de João Câmara e dá outras providências, 

Declara situação de emergência no Município de João Câmara/RN, define 

outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do 

Coronavírus e cria o Comitê de prevenção e enfrentamento ao Coronavírus 

– COVID - 19. 

Decreta: 

Art. 1º - Fica criado o Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao 

Coronavírus – COVID-19 (Gabinete de Crise) com o objetivo de 

estabelecer e divulgar ações de prevenção à transmissão do vírus, 

composto pelos seguintes membros: 

I – Chefe do Poder Executivo Municipal, o qual presidirá o Comitê; 

II- Secretário ou Representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

III– Coordenador ou responsável pela Atenção Primária a Saúde; 

IV- Gerente da III Regional de Saúde ou representante; 

V – Secretário ou Representante da Secretaria Municipal de Educação; 

VI – Secretário ou Representante da Secretaria Municipal de Assistência 

Social; 

VII – Procurador ou Representante da Procuradoria do Município; 

VIII – Médico da Secretaria Municipal de Saúde; 

IX – Coordenador de Defesa Civil ou Representante; 

X- Comandante da CIPM – Companhia Independente de Polícia Militar de 

João Câmara/RN ou Representante. 

  

Art. 2º - O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – 

COVID-19, se reunirá diariamente e/ou conforme avaliação de 

necessidade, para avaliar as ações em conjunto com a Secretaria de Saúde 

e articular e avaliar as ações e fluxos presentes no Plano de Enfrentamento 

e Contingência para a doença; 

Art. 3º - O Comitê de enfrentamento será responsável ainda, por subsidiar 

o Gestor Municipal, para tomadas de decisões em âmbito Municipal que 

se fizerem e se acharem necessárias a prevenção e enfrentamento da 

disseminação do COVID – 19 em João Câmara/RN; 

Art. 4º- Fica decretada situação de emergência no Município de João 

Câmara/RN, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, 

de importância nacional e internacional; 

Art. 5º- Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, 

ficam estabelecidas as seguintes medidas: 

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização 

justa; 

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica 

autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 

destinados ao enfrentamento da emergência. 

Art. 6º- Os titulares dos órgãos da Administração Municipal, continentes 

de unidades de atendimento ao público, resguardada a manutenção integral 

dos serviços essenciais, deverão: 

I- avaliar a possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços; 

II- implementação de novas condições e restrições temporárias na 

prestação e acesso; 

III- Outras medidas, considerando a natureza do serviço e no intuito de 

reduzir, no período de emergência, o fluxo e aglomeração de pessoas nos 

locais de atendimento, em especial das pessoas inseridas, segundo as 

autoridades de saúde e sanitária, no grupo de risco de maior probabilidade 

de desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infecção 

pelo coronavírus. 

Art. 7°- Sem prejuízo das medidas já elencadas, todas as unidades da 

Administração municipal deverão adotar as seguintes providências: 

I- adiar as reuniões que possam ser postergadas; 

II- fixação, pelo período de emergência, de condições mais restritas de 

acesso aos prédios municipais, observadas as peculiaridades dos serviços 

prestados, limitando o ingresso às pessoas indispensáveis à execução e 

fruição dos serviços, e pelo tempo estritamente necessário; 

III- evitar a aglomeração de pessoas no interior dos prédios municipais; 

IV- orientar seus servidores sobre a doença COVID-19 e das medidas 

preventivas, em especial os profissionais das áreas de educação, saúde, 

segurança, e assistência social; 

V- disponibilização de máscaras, álcool em gel, bem como outros 

materiais e insumos recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, 

para todos os servidores que exerçam atividades de atendimento ao 

público; 

VI- suspender atendimento ao público, com exceção da Secretaria de 

Saúde nas situações de urgência; 

VII- nas Repartições Públicas Municipais trabalharão no máximo 02 

(duas) pessoas por sala/ambiente, em regime de escalas. 
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VIII- o horário de funcionamento interno dos servidores ocorrerá de 08h00 

às 13h00, com exceção da Secretaria de Saúde e Assistência Social para 

alguns serviços e/ou atendimentos regulamentados pelas próprias 

secretarias. 

Art. 8° - Fica determinado à Secretaria Municipal da Saúde que adote 

providências para: 

I- estabelecimento de processo de triagem nas unidades de saúde que 

possibilite a rápida identificação dos possíveis casos de COVID-19 e os 

direcione para área física específica na unidade de saúde – separada das 

demais - para o atendimento destes pacientes; 

II- aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para 

profissionais de saúde; 

III- antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de postos de 

atendimento; 

§1°- A Secretaria Municipal da Saúde de João Câmara/RN expedirá 

recomendações gerais à população, contemplando as seguintes medidas: 

I- que realize campanha publicitária, em articulação com os órgãos do 

legislativo e Judiciário, para orientação da população acerca dos cuidados 

a serem adotados para prevenção da doença, bem como dos procedimentos 

a serem observados nos casos de suspeita de contaminação; 

II- que oriente os setores de comércio local a adotar medidas de prevenção. 

Art. 9°- Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para 

eventos públicos e temporários. 

Parágrafo Único. Os órgãos competentes adotarão as providências 

necessárias para revogação daqueles já expedidos. 

Art. 10° - Os titulares dos órgãos da Administração Municipal, no âmbito 

de sua competência, poderão expedir normas complementares, 

relativamente à execução deste decreto, e decidir casos omissos. 

Art. 11° - Para enfrentamento da situação de emergência declarada no art. 

5º deste Decreto, nos termos do inciso II do art.2º da Lei Federal nº 13.979, 

de 6 de fevereiro de 2020, orientamos a suspensão das atividades e os 

serviços privados não essenciais, a título de exemplo: academias, bares e 

restaurantes. 

Art. 12º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento. 

Art. 13º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

  

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de 

João Câmara-RN, em 20 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 
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LEI MUNICIPAL Nº 676/2020-GP 

 
Autoriza a doação de terreno de propriedade do 

Município para a Igreja Evangélica Catedral Mundial 

Missão e Vida, 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 o Poder Executivo Municipal autorizado a doar um terreno 

de sua propriedade, situado na Rua Alexandre Câmara, perímetro urbano 

desta cidade, com área de 300,00 m², (12 m X 25 m) à Igreja Evangélica 

Catedral Mundial Missão e Vida, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

nº 26.973.856/0001-37, com sede na Rua Vereador Cândido Barbosa, 232, 

Centro, João Câmara-RN. 

  

Art. 2º - A área, objeto da presente doação, será utilizada para a construção 

e instalação de uma Igreja Evangélica Catedral Mundial Missão de Vida 

no Município de João Câmara. 

  

Art. 3º - O imóvel, objeto desta doação se reverterá de pleno direito ao 

município de João Câmara, com sua imediata desocupação, incorporando-

se as benfeitorias ao patrimônio público, sem direito a qualquer tipo de 

indenização, nos seguintes casos: 

  

I – cessão ou doação no todo ou em parte da área objeto desta doação; II – 

ocorrer desvios das finalidades desta doação; 

III – renúncia expressa ou tácita de construção ou utilização da área doada. 

Art. 4º - A construção da Igreja Evangélica deverá ter início dentro de seis 

meses, contados da data da promulgação desta Lei, com o prazo de 

quarenta e oito (48) meses para a sua conclusão, sob pena de ficar sem 

efeito a doação do terreno respectivo. 

  

Art. 5º - O donatário receberá o imóvel através de escritura pública, 

correndo por sua conta as despesas com a transferência da propriedade, 

inclusive da escritura de doação. 

  

Art. 6º - Esta Lei entra 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, 10 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 
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LEI MUNICIPAL Nº 677/2020-GP 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário 

aos portadores de Fibromialgia e a inclusão do símbolo 

da Fibromialgia nas placas ou avisos de atendimento 

prioritário no Município de João Câmara. 

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 

Municipal aprova e ele sanciona a seguinte LEI: 

  

Art. 1º - Fica estendida a obrigação de atendimento prioritário ao portador 

de Fibromialgia, bem como a inserção do símbolo mundial da 

Fibromialgia nas placas ou avisos de atendimento prioritário, nos 

estabelecimentos ou empresas públicas e privadas, inclusive 

concessionárias de serviços públicos, que estejam obrigadas a dispensar 

durante todo horário de expediente atendimento preferencial às pessoas 

portadoras de deficiência. 

Parágrafo Único - Entende-se por atendimento prioritário a não 

obrigatoriedade das pessoas protegidas por Lei, aguardarem em filas ou a 

de serem atendidas de forma preferencial nos estabelecimentos abrangidos 

por esta Lei. 

Art. 2º - A sinalização do símbolo mundial da Fibromialgia deve ser 

aplicada conforme a norma dos "símbolos internacionais de acesso", no 

mesmo parâmetro adotado para outras deficiências. 

Art. 3º - Fica instituído, no âmbito do Município de João Câmara, o dia 

municipal da Fibromialgia a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de 

maio. 

Art. 4º - O Poder Executivo envidará esforços por meio de suas secretarias 

para a realização de palestras, debates, aulas e seminários de discussão na 

comemoração do dia ora instituído que contribuam para a conscientização 

e divulgação de informações acerca da doença. 

Parágrafo Único - As empresas comerciais que recebem pagamentos de 

contas e bancos deverão incluir portadores de fibromialgia nas filas já 

destinadas a idosos, gestantes e deficientes. 

Art. 5º - Será permitido aos portadores de fibromialgia nas filas já 

destinadas aos idosos, gestantes e deficientes. 

Parágrafo Único - A identificação dos beneficiários se dará por meio de 

cartão e adesivo expedido pelo Executivo Municipal, por meio de 

comprovação médica. 

Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 
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Art. 7°. Esta Lei entra 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, 12 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 
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JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM 

CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN, justificamos 

a quebra da ordem cronológica para pagamento do fornecedor. A. M. DA 

SILVA GURGEL SERVICE EIRELI-ME ,CNPJ 21.709.172/0001-09 

conforme abaixo: 

  

  

Os referidos pagamentos referem-se a locação de veículo, para atender as 

necessidades das secretarias municipais do município para suprir as 

necessidades das secretarias municipais. 

O pagamento da (s) referida (s) nota (s) fiscal (s) foi feito antecipadamente 

pela necessidade de 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 março de 2020 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

 

_____________________________________________________ 

 

42 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 RDF 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA,CNPJ; 

12305387/0001-73, conf. abaixo. 

  

  

Os referidos pagamentos referem-se a aquisição de material farmacológico 

(medicamentos) para atender as necessidades da secretaria municipal de 

saúde. 

O pagamento da (s) referida (s) nota (s) fiscal (s) foi feito antecipadamente 

pela necessidade de suprir as necessidades da secretaria municipal de 

Saúde. Para o correto e imediato funcionamento das atividades da 

secretaria municipal, 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. 

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 20 de março de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº da Liquidação Nº do Empenho Valor R$ Nº da Nota Fiscal 

037/2020 306003/2020 1.510,00 0001041 

038/2020 306001/2020 1.510,00 0001043 

042/2020 316001/2020 31.420,00 0001040 

082/2020 306002/2020 1.510,00 0001044 

094/2020 306001/2020 1.510,00 0001042 

185/2020 316001/2020 1.510,00 0001045 

Nº da Liquidação Nº do Empenho Valor R$ Nº da Nota Fiscal 

155/2020 212001/2020 8.589,00 224670 

160/2020 121018/2020 1.737,00 223083 
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