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1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

AVISO DE EDITAL - PE 011.2020 

 

 

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

público para conhecimento público dos interessados o Pregão 

Eletrônico n° 011/2020 - SRP, que tem como objeto a 

OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO A 

MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 

MUNICÍPIO (ITENS FRACASSADOS). O Edital e seus anexos 

encontram-se disponíveis nos sites 

www.portaldecompraspublicas.com.br, 

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

ou na sede da Secretaria Municipal de Finanças com endereço na 

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

14h:00min. Para participação da licitação ou simples 

acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na 

internet, a página www.portaldecompraspublicas.com.br. As 

propostas comerciais serão recebidas a partir das 09h:00m do dia 

20/05/2020 até as 08h:59m do dia 03/06/2020, por meio do 

sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 

09h:00min (horário de Brasília) do dia 03 de junho de 2020. 

  

João Câmara/RN, em 03 de abril de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito 

_____________________________________________________ 

 

2 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 MASTERCOOP SAUDE, CNPJ 26.893.523/0001-06 

referente a nota de liquidação n.º 344/2020, datada de 18/05/2020, 

do empenho nº. 512002/2020, no valor de R$ 9.500,00 (Nove mil 

e quinhentos reais), referente nota fiscal nº. 000449. O referido 

pagamento refere-se a realização de serviços de médicos 

plantonistas diurno e noturno e consultas em especialidades. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de pagamento pela realização de serviços de 

médicos plantonistas diurno e noturno e consultas em 

especialidades, sem prejuízo de continuidade dos serviços, motivo 

pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra identificado. 

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

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

referido pagamento e as publicações necessárias.  

  

João Câmara-RN, em 18 de maio de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

3 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 SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA,CNPJ: 

11.511.020/0001-43 referente a nota de liquidação n.º 324/2020 

datada de 06/05/2020, do empenho nº. 428003/2020 , no valor de 

R$ 6.260,88. ( Seis mil duzentos sessenta reais e oitenta oito 

centavos), referente nota fiscal nº. 014276. O referido pagamento 

refere-se aquisição de material de consumo odontológico, para 

atender as necessidades das equipes de saúde bucal, da estratégia 

de saúde da família. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de aquisição de material de consumo 

odontológico, para atender as necessidades das equipes de saúde 

bucal, da estratégia de saúde da família. 

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 20 de maio de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

 

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
  

Processo Administrativo nº 71/2020 
  

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 SUPERCOPIA GRAFICA EXPRESS LTDA, CNPJ: 

PODER EXECUTIVO 

PUBLICAÇÕES DIVERSAS 
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05.928.935/0001-56,referente a SERVIÇOS GRÁFICOS EM 

CONFECÇÃO DE LAVATÓRIOS HIGIÊNICOS PORTÁTEIS, 

QUE DIANTE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE COVID-

19, SERÃO INSTALADOS EM PONTOS DE ACESSO À 

FERIA LIVRE E PONTOS ESTRATÉGICOS DO COMÉRCIO 

LOCAL, SENDO DEFINIDOS PELOS PONTOS DE MAIOR 

AGLOMERAÇÃO OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO 

DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 

IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 

CORONAVÍRUS (COVID-19), no valor de R$ 15.000,00, 

(quinze mil reais ), vem RATIFICAR E RECONHECER A 

DISPENSA DA LICITAÇÃO para a contratação da referida 

empresa, determinando que se proceda a publicação do devido 

extrato. 

  

João Câmara/RN, 13 de maio de 2020. 
  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

DESPACHO EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 

001/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

06050001/2020. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06050001/2020 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) QUADRAS ESCOLAR 

DESCOBERTA NA COMUNIDADE BOA SORTE (ANEXA A 

ESCOLA MUNICIPAL BOA SORTE); NA COMUNIDADE 

XOÁ (ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL DE XOÁ); NA 

COMUNIDADE MODELO I, (ANEXA A ESCOLA 

MUNICIPAL MODELO I), e, na COMUNIDADE MARAJÓ 

(ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL 29 DE JULHO), TODAS 

NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, 

conforme especificações e demais elementos técnicos constantes 

no Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento 

convocatório. 

  

Com base em entendimento adotado de forma unânime pela 

Comissão Permanente de licitação, decidimos pela exclusão do 

item 7.8.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, 

bem como de seus sub-itens, conforme consignado no 

instrumento editalício, às fl’s, nº 072 dos respectivos autos 

administrativo. 

7.8.3. Qualificação Econômico-financeira: 

  

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social (2018 ou 2019), e às empresas constituídas no 

exercício o Balanço de Abertura; já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial do 

estado sede da empresa e assinado por profissional habilitado, 

devendo-se juntar, conforme o caso, os termos de abertura e de 

encerramento do Livro Diário; a fim de comprovar a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data 

estabelecida para apresentação dos documentos nesta licitação; 

a.1) O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser 

apresentado em publicações na Imprensa Oficial; e 

a.2) O balanço deverá ser assinado pelo representante legal da 

empresa e por Contador, devidamente habilitado. 

a.3) A comprovação da boa situação financeira da licitante será 

apurada através do resultado levantado nos seguintes índices: 

  

I – Índice de Liquidez Corrente – calculado pela fórmula abaixo, 

e julgada habilitada à empresa que obtiver a pontuação final 

igual ou maior que 1,0 (um). 

  

LC = AC 

PC, onde: 

  

LC = liquidez corrente 

AC = ativo circulante 

PC = passivo circulante 

  

“EX POSITIS”, é o que basta consignar! 
  

Contudo, é insofismável, ressaltar que, as demais CLÁUSULAS 

do instrumento editalício serão mantidas e consideradas 

inalteradas. 

  

Sala da CPL/PMJC/RN, em, 20 de maio de 2020. 

  

ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA 
Presidente da CPL/PMJC-RN  

_____________________________________________________ 

6 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 322/2019 datada de 06/05/2020, do empenho 

nº.4290002/2020, no valor de R$ 26.557,90 (Vinte seis mil 

quinhentos cinquenta sete reais e noventa centavos), referente 

nota fiscal nº. 006073. 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 20 de maio de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

07050001/2020 MODALIDADE: TOMADA DE 

PREÇOS Nº 002/2020 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07050001/2020 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA CONSTRUÇÃO DE UM PÓLO DE ACADEMIA DA 

SAÚDE (BAIRRO BOA VISTA) NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN, conforme especificações e demais elementos 

técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos do aludido 
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instrumento convocatório, conforme especificações nos Projetos e 

no Plano de Trabalho que integram o presente instrumento. 

  

CONSIDERANDO que, após análise de maneira minuciosa, 

verificou-se que no mencionado instrumento editalício fora 

consignado o inteiro teor constante no ITEM 5 – DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01), 

alínea “f”; (infra consignado); 

  

CONSIDERANDO a não necessidade de juntada por parte das 

empresas participantes do aludido certame, quanto a apresentação 

do comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 

6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 

15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de atividade 

de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou 

utilizadora de recursos ambientais, por entender, neste caso 

específico, não ser de suma relevância, devido se tratar de uma 

CONSTRUÇÃO DE UM PÓLO DE ACADEMIA DA SAÚDE 

(BAIRRO BOA VISTA) NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN; 

  

Informo que, na publicação do Edital em epígrafe, fica 

normatizado a exclusão do inteiro constante na alínea “f”, 

consignada no item 5 – DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01), alínea “f”, qual seja: 

  

Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 

6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 

15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de atividade 

de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou 

utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da 

mencionada Instrução. 

  

Em face disto, não há necessidade por parte dos representantes 

legitimados das empresas que venham a participar do referido 

certame, apresentar e/ou fazer juntada do comprovante específico 

em comento no invólucro nº 001 (Habilitação). 

  

“EX POSITIS”, é o que basta consignar! 
  

Contudo é insofismável ressaltar, que, as demais CLÁUSULAS 

do instrumento editalício serão mantidas e consideradas 

inalteradas. 

  

Sala da CPL/PMJC/RN, em, 20 de maio de 2020. 

  

ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA 
Presidente da CPL/PMJC-RN  

_____________________________________________________ 

8 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 254/2020, 

datada de 03/04/2020, do empenho nº. 401002/2020, no valor de 

R$ 19.008,08 (Dezenove mil, oito reais e oito centavos), referente 

nota fiscal nº. 0055797. O referido pagamento refere-se a 

fornecimento de combustível para os veículos da secretaria 

municipal de saúde. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de abastecimento dos veículos que compõem a 

frota da Secretaria Municipal de Saúde, dentre eles veículos que 

transportam pacientes para realização de exames e tratamentos na 

capital bom como também em cidades vizinhas, além do 

transporte também das equipes das estratégias de saúde da família 

da zona rural do município, e principalmente pelos serviços de 

deslocamento de pacientes em urgência realizado pelas 

ambulâncias, 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 20 de maio de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

_____________________________________________________ 

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2020 ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 20050002/2020 

 

Aos vinte dias, do mês de maio do ano de dois mil e vinte 

(20.05.2020), a Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, com 

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

nº 59.550-000, neste ato representado por seu Prefeito o senhor 

Manoel dos Santos Bernardo, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, 

neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado 

a empresa J H N DE MELO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob 

o número 21.597.589/0001-27, com sede na Rua – General 

Antônio Fernandes, 724, Dom Elizeu, Assu/RN, Cep: 59.650-

000, devidamente representada pelo senhor JUSTINO 

HENRIQUE NUNES DE MELO – CPF Nº 012.364.304-09, nos 

termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/1993, Decreto 

Municipal n° 066/2013 e das demais normas legais aplicáveis, em 

face da classificação da proposta apresentada no Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços n° 002/2020, 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 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. 

  

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, o ÓRGÃO GERENCIADOR não estará 

obrigada a contratar os serviços citados na Cláusula Primeira 

exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo 

por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que 

J H N DE MELO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o 

número 21.597.589/0001-27. 

Cód Produto Modelo Qtde V/Unit/R$ V/Total/R$  

0004 Motorista de 

Carro de 

Passeio 

N/C 5 POS 3.125,00 15.625,00 
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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 - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços n° 002/2020, 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 serviços não realizados, 

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 QUINTA - 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. 
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CLÁUSULA SEXTA - 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 SÉTIMA - 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 realização dos 

serviços 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 OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços nº 002/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º 

lugar. 

  

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nºs 8.666/93, 10.520/2002 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, 20 de maio 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 

  

J H N De Melo EIRELI – ME 

CNPJ 21.597.589/0001-27 

JUSTINO HENRIQUE NUNES DE MELO 
CPF Nº 012.364.304-09 

Pelo/ Órgão Fornecedor 

  

TESTEMUNHAS: 
  

___________ 

CPF: ___________ 

___________ 

CPF: _______ 
_____________________________________________________ 

10 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 303/2020, datada de 28/04/2020, do empenho nº. 

423001/2020, no valor de R$ 23.360,00 (vinte e três mil trezentos 

sessenta reais), referente nota fiscal nº. 000063. O referido 

pagamento refere-se a realização de exames ambulatoriais de 

media e alta complexidade. 

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. 

  

João Câmara-RN, em20 de maio de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

DESPACHO EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 

003/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

07050002/2020. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07050002/2020 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO A 

SAÚDE DA FAMÍLIA (LOCALIZADO NA COMUNIDADE 

RURAL DE MORADA NOVA), NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

CÂMARA/RN, conforme especificações e demais elementos 

técnicos constantes no Projeto Básico e demais anexos do aludido 

instrumento convocatório. 

  

Com base em entendimento adotado de forma unânime pela 

Comissão Permanente de licitação, decidimos pela exclusão do 

item 5.1.4 – RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA, bem como de seus sub-itens, b, c, d, e, f, g, 

conforme consignado no instrumento editalício, às fl’s, nº 107 e 

108, dos respectivos autos administrativo. 

5.1.4. Relativo à Qualificação Econômico-financeira: 
  

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social (2018 ou 2019), já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, registrados na Junta Comercial do Estado e cópias 

autenticadas pela Junta Comercial do Termo de Abertura e 

Encerramento do Livro Diário, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

  

O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade; 
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As empresas constituídas no exercício em curso deverão 

apresentar cópia do balanço de abertura, devidamente registrado 

na Junta Comercial e cópia do livro diário autenticado, contendo o 

balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta 

Comercial, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

  

A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), iguais ou maiores que 1,5 (um vírgula cinco) e 

Endividamento Geral (EG), menor ou igual a 0,60, resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu 

balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no 

caso de empresas inscritas no SICAF: 

  

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

ISG = Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

ILC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

IEG = Passivo Circulante+ Passivo Exigível a Longo Prazo x 100 

Ativo Total 

  

O licitante deverá comprovar que possui patrimônio líquido 

mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 

estimado no orçamento básico da obra. Esta aferição será 

realizada, por meio da análise do Balanço Patrimonial. 

  

As empresas sujeitas a Escrituração Contábil Digital - ECD, 

Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), deverão obedecer 

ao que prevê a IN RFB 1774/2017 e suas alterações posteriores e 

ao Decreto Federal 8.683/2016 

  

Bem como, do Item 5.1.1 – RELATIVO À HABILITAÇÃO 

JURÍDICA, alínea, “f”, qual seja: 

Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 

6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06, de 

15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de atividade 

de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou 

utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo I da 

mencionada Instrução. 

  

“EX POSITIS”, é o que basta consignar! 
  

Contudo, é insofismável, ressaltar que, as demais CLÁUSULAS 

do instrumento editalício serão mantidas e consideradas 

inalteradas. 

  

Sala da CPL/PMJC/RN, em, 20 de maio de 2020. 

  

ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA 
Presidente da CPL/PMJC-RN  

_____________________________________________________ 

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2020 ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 20050001/2020 

 

Aos vinte dias, do mês de maio do ano de dois mil e vinte 

(20.05.2020), a Prefeitura Municipal de João Câmara/RN, com 

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

nº 59.550-000, neste ato representado por seu Prefeito o senhor 

Manoel dos Santos Bernardo, inscrita no CPF nº 028.976.474-26, 

neste ato denominado ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado 

a empresa H L DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 

número 01.219.144/0001-04, com sede na Avenida – Três 

Américas, 604, Bairro – Lagoa Azul, Natal/RN, Cep: 59.129-690, 

devidamente representada pela senhora HÉLIA LIMA DOS 

SANTOS – CPF Nº 307.367.064-53, nos termos da Lei nº 

10.520/02, Lei n° 8.666/1993, Decreto Municipal n° 066/2013 e 

das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da 

proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços n° 002/2020, 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 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. 

  

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, o ÓRGÃO GERENCIADOR não estará 

obrigada a contratar os serviços 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. 

  

H L DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 

01.219.144/0001-04. 

Cód Produto Modelo Qtde V/Unit/R$ V/Total/R$  

0001 Auxiliar de 

Serviços 

Diversos 

N/C 49 

POS 

2.495,76 122.292,24 

0003 Operador de 

Máquinas 

N/C 3 POS 3.629,41 10.888,23 

 
133.180,47 
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Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 

Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, 

optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

  

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos 

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

por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de 

Registro de Preços. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços n° 002/2020, 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 serviços não realizados, 

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 QUINTA - 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 SEXTA - 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 SÉTIMA - 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 realização dos 

serviços 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 OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços nº 002/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º 

lugar. 
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Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nºs 8.666/93, 10.520/2002 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, 20 de maio 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 

  

H L Dos Santos EIRELI 

CNPJ Nº 01.219.144/0001-04 

HÉLIA LIMA DOS SANTOS 
CPF Nº 307.367.064-53 

Pelo/Órgão Fornecedor 

  

TESTEMUNHAS: 
  

____________ 

CPF: _____________________ 

____________ 

CPF: _____________________ 
 

_____________________________________________________ 

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1.957/2020 

Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA 

Contratada: SUPERCOPIA GRAFICA EXPRESS LTDA – 

CNPJ: 05.928.935/0001-56 

Processo nº 71/2020 - Dispensa nº 1.957/2020 - CPL 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO 

DE LAVATÓRIOS HIGIÊNICOS PORTÁTEIS, QUE DIANTE 

DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE COVID-19, SERÃO 

INSTALADOS EM PONTOS DE ACESSO À FERIA LIVRE E 

PONTOS ESTRATÉGICOS DO COMÉRCIO LOCAL, SENDO 

DEFINIDOS PELOS PONTOS DE MAIOR AGLOMERAÇÃO 

OBJETIVANDO O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA 

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS 

(COVID-19). 

VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

  

PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA 
Contratante 

  

SUPERCOPIA GRAFICA EXPRESS LTDA 
Contratada 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNADO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

14 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 SAÚDE DOCTOR COMERCIO LTDA,CNPJ: 

11.511.020/0001-43 referente a nota de liquidação n.º 321/2020 

datada de 06/05/2020, do empenho nº.429001/2020 , no valor de 

R$ 13.741,19. ( Treze mil setecentos quarenta um reais e 

dezenove centavos), referente nota fiscal nº. 014277. O referido 

pagamento refere-se aquisição de material de consumo 

odontológico, para atender as necessidades das equipes de saúde 

bucal, da estratégia de saúde da família. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente 

pela necessidade de aquisição de material de consumo 

odontológico, para atender as necessidades das equipes de saúde 

bucal, da estratégia de saúde da família. 

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 20 de maio de 2020.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 130/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, José Erineide de 

Moura, que exerce a função de gari, com matrícula 3387-1, 30 

(trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do 

Estatuto dos Servidores Público do Município de João 

Câmara/RN, no período de 01 a 30 de junho do corrente ano. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 11 de Maio de 2020. 

   

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 135/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 
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Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, Eduardo Juscelino 

Nobre Ribeiro, que exerce a função de motorista de ambulância, 

com matrícula 8133-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 

conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do 

Município de João Câmara/RN, no período de 01 a 30 de junho 

do corrente ano. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 15 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 140/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

  

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor, Luilson Santos da Cunha, 

portador do CPF 075.212.494-37/MF, que exerce a função de 

conselheiro tutelar, sob matrícula 10936-1, 30 (trinta) dias 

consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos 

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

de 01 à 30 de junho de 2020. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 20 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal  

_____________________________________________________ 

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 128/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, Sebastião 

Fernandes, que exerce a função de gari, com matrícula 1244-1, 30 

(trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do 

Estatuto dos Servidores Público do Município de João 

Câmara/RN, no período de 02 à 31 de maio do corrente ano. 

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

retroagindo seus efeitos a 02 de maio. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 08 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 136/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

  

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, Wellington Rocha 

Soares, que exerce a função de motorista de ambulância, com 

matrícula 8125-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 

conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do 

Município de João Câmara/RN, no período de 01 a 30 de junho 

do corrente ano. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 15 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 141/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

  

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor do quadro efetivo, Paulo 

Geferson Costa Araújo, portador do CPF 074.735.614-99/MF, 

que exerce a função de operador de micro, com matrícula 8460-1-

1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do 

Estatuto dos Servidores Público do Município de João 

Câmara/RN, no período de 20 de maio à 18 de junho do corrente 

ano. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 20 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 141/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

  

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor do quadro efetivo, Paulo 

Geferson Costa Araújo, portador do CPF 074.735.614-99/MF, 

que exerce a função de operador de micro, com matrícula 8460-1-

1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do 

Estatuto dos Servidores Público do Município de João 

Câmara/RN, no período de 20 de maio à 18 de junho do corrente 

ano. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 20 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 138/2020 - ADM 
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O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, Francisco Bento 

do Nascimento, com matrícula 4227-1, 30 (trinta) dias 

consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do Estatuto dos 

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

de 31 de maio á 29 de junho de 2020. 

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

revogada as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 15 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 132/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

  

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, Jorge Carlos 

Menezes da Cunha, que exerce a função de agente comunitário de 

saúde, com matrícula 9695, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 

conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do 

Município de João Câmara/RN, no período de 01 a 30 de junho 

do corrente ano. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 11 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

24 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 129/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, Miguel Barbosa de 

Oliveira, que exerce a função de gari, com matrícula 6009-1, 30 

(trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do 

Estatuto dos Servidores Público do Município de João 

Câmara/RN, no período de 01 a 30 de junho do corrente ano. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 11 de Maio de 2020. 

   

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 131/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

  

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, José Martins de 

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

matrícula 9687, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme 

Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do Município de 

João Câmara/RN, no período de 01 a 30 de junho do corrente ano. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 11 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 134/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

  

Artigo 1º - Fica concedido a servidora efetiva, Francisca Lúcia 

Lourenço, que exerce a função de agente comunitário de saúde, 

com matrícula 9369-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 

conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do 

Município de João Câmara/RN, no período de 01 a 30 de junho 

do corrente ano. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 15 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

 

_____________________________________________________ 

27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 127/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, Antônio Carlos da 

Silva, que exerce a função de gari, com matrícula 3360-1, 30 

(trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 76, do 

Estatuto dos Servidores Público do Município de João 

Câmara/RN, no período de 02 à 31 de maio do corrente ano. 

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

retroagindo seus efeitos a 02 de maio. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 06 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 
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28 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 133/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, Arlindo Gonçalves 

do Nascimento, que exerce a função de guarda municipal, com 

matrícula 1660-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, 

conforme Artigo 76, do Estatuto dos Servidores Público do 

Município de João Câmara/RN, no período de 15 de maio á 14 de 

junho de 2020. 

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

revogada as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 12 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

29 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 137/2020 - ADM 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara, no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas no Art.: 70, inciso IV, da Lei 

Orgânica deste Município. 

  

RESOLVE: 

Artigo 1º - Fica concedido ao servidor efetivo, Paulo Pereira de 

Souza, que exerce a função de guarda municipal, com matrícula 

2364-1, 30 (trinta) dias consecutivos de férias, conforme Artigo 

76, do Estatuto dos Servidores Público do Município de João 

Câmara/RN, no período de 31 de maio á 29 de junho de 2020. 

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

revogada as disposições em contrário. 

  

Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 15 de Maio de 2020. 

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

 

30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR 

DE LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 139/2020 - 

PROCESSO Nº 053/2020 – PMJC - PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 0011/2020 – PE – SRP 

 

CNPJ: 08.309.536/0001-03 

SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Jerônimo Câmara, 50, Centro, João Câmara/RN - CEP 

59.550-000 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 139/2020 - 

PROCESSO Nº 053/2020 – PMJC - 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2020 – PE – SRP 
  

Aos 29/04/2020, o Município de João Câmara, pessoa jurídica de 

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

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

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

senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO, inscrita no CPF 

nº 028.976.474-26, neste ato denominado como ÓRGÃO 

GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa J J COMERCIO E 

EQUIPAMENTOS EIRELI, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei 

n° 8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da 

classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços N°0011/2020, com endereço na , inscrito no 

CNPJ n° 29.007.485/0001-27, neste ato representado por JOÃO 

RICARDO DE OLIVEIRA GONSALVES, inscrito no CPF n° 

055.622.814-65, RESOLVE registrar os preços para (objeto 

licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa 

cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame 

supracitado. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 

DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO A 

MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 

MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) 

meses contados a partir da sua assinatura. 

  

  

FORNECEDOR: J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI 

CNPJ: 29.007.485/0001-27 TELEFONE: EMAIL: 

ENDEREÇO: RUA, 0 , CENTRO, MOSSORO/RN, CEP: 00000-000 

REPRESENTANTE: JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONSALVES - 

CPF: 055.622.814-65 
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Valor total: R$ 158.060,00, (cento e cinquenta e oito mil 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, 

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

1 0042712 - CADEIRAS. SIMPLES: 

CARACTERÍSTICAS: TIPO MODELO LONDRES 

CONFECCIONADA EM MATERIAL TUBO EM 

AÇO E TINTA EPOX SUPORTANDO 

APROXIMADAMENTE 90 KG DIMENSÕES: 

ALTURA: 83 CM LARGURA: 55 CM 

PROFUNDIDADE: 57 CM PESO: 4,40 KG. NA COR 

PRETA. GARANTIA FORNECEDOR DE 12 MESES. 

FRISOKAR - ISO UNIDADE 200,00 83,00 16.600,00 

2 0042713 - BEBEDOURO DE COLUNA 

TERMOSTATO REGULÁVEL, FORNECE ATÉ 

3,5/HORAS DE ÁGUA GELADA, SISTEMA EASY 

OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA DO 

GARRAFÃO, ALÇAS LATERAIS: FACILITA O 

TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA 

LIMPEZA, TERMOSTATO FRONTAL COM 

CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: 

CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA 

GELADA ENTRE 5°C E 15°C. REFRIGERAÇÃO 

POR COMPRESSOR: ÁGUA GELADA ATÉ NOS 

DIAS MAIS QUENTE. BAIXO CONSUMO DE 

ENERGIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 3,5 

LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA. GARANTIA 

DE 12 MESES.  

EGC 35B UNIDADE 44,00 515,00 22.660,00 

3 0042714 - MESA DE ESCRITÓRIO(BIRÔ): COM 02 

GAVETAS E CHAVE; MEDIDAS: 150CM 

LARGURA X 70CM DE PROFUNDIDADE X 80CM 

DE ALTURA; PÉS EM AÇO COM PINTURA 

EPÓXIFOSFATIZADA; PESO 20KG; COR CINZA; 

MATERIAL: MDF. 

MOB /J150 UNIDADE 60,00 350,00 21.000,00 

6 0042717 - CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA 

ESPALDAR BAIXO EM VENIL, EM MADEIRA 

COMPENSADO DE 12MM E ESPUMA INJETADA 

COM 40 MM, CAPA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO EM 

POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO COM 

BRAÇO, DIMENSÃO DO ASSENTO 45 X 41, 

DIMENSÃO DO ENCOSTO 38 X 31 NA COR 

PRETA. 

MOB/SC100 UNIDADE 70,00 170,00 11.900,00 

9 0042720 - ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO 2 

PORTAS COM 4 PRATELEIRAS. MEDINDO 162 

CM DE ALTURA / LARGURA 80 CM. COM 

PUXADOR EXTERNO.ACABAMENTO DA PORTA 

EM BP. ACABAMENTO DA PRATELEIRA EM BP. 

MATERIAL DA PORTA EM MDP. MATERIAL DA 

PRATELEIRA EM MDP. MATERIAL PRINCIPAL 

EM MDP. COM SAPATAS NIVELADORAS. 

DOBRADIÇA/CORREDIÇA DA PORTA EM AÇO. 

SUPORTA ATÉ 40 KG. COR CINZA. GARANTIA 

DE 12 MESES OU SUPERIOR A PARTIR DA 

ENTREGA. 

MOB / A160 UNIDADE 50,00 403,00 20.150,00 

11 0042722 - LONGARINA PARA 03 (TRÊS) LUGARES 

- FIXA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM 

POLIPROPILENO, ESTRUTURA METÁLICA EM 

METALON DE AÇO 50X30CM DUPLO CHAPA 18 

COM REFORÇO EM MÃO 

FRANCESA EM AÇO DE 30X20CM, PINTADA EM 

EPÓXI FOSFATIZADA NA COR CINZA.  

FRISOKAR - ISO/3 UNIDADE 50,00 290,00 14.500,00 

12 0042723 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. 

DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A 

TEMPERATURA AMBIENTE. COMANDO TOTAL 

DAS OPERAÇÕES NO CONTROLE REMOTO. 

CONSUMO APROXIMADO DE 1100W COM 

COMPRESSOR ROTATIVO FILTRO ANTI-ÁCARO, 

ANTIFUNGO E ANTI-BACTÉRIAS. VAZÃO DE AR 

600M³/H. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS 

DO PRODUTO (L X A X P): 125 X 33 X 23 CM. 

PESO INTERNO APROXIMADO: 18 KG. 

GARANTIA DE 12 MESES. 

VOGT12F UNIDADE 30,00 1.258,00 37.740,00 

17 0042739 - ARMÁRIO MÉDIO FECHADO 2 PORTAS 

TAMPO E CORPO MDP 18 MM FUNDO MDF 3 MM 

MEDIDAS: L 0,80 X P 0,47 X A 0,99 M PÉS 

NIVELADORES CHAVE PUXADOR PVC 

DOBRADIÇAS 110° 2 PRATELEIRAS INTERNA 

REGULAVEIS. COR CINZA. GARANTIA DE 12 

MESES OU SUPERIOR A PARTIR DA ENTREGA. 

MOB / J180 UNIDADE 20,00 408,00 8.160,00 

26 0042737 - MESA PARA REUNIÃO RENTAGULAR. 

TAMPO CONFECCIONADO EM MDF 18 MM. 

MEDIDAS: L 1,80 X P 0,90 X A 0,74 M ESTRUTURA 

EM AÇO COM CALHA PARA FIAÇÃO OCULTA. 

PÉS NIVELADORES. COR DO TAMPO CINZA. 

COR DA ESTRUTURA CINZA. 

MOB /J185 UNIDADE 10,00 535,00 5.350,00 
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optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou 

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

cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de 

Preços. 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE 

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

ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de 

compra ou nota de empenho, não podendo ultrapassar o prazo de 

até 20 (vinte) dias do recebimento da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado 

sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 

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

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

dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 

Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela 

empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo 

de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do 

FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque 

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

recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas 

Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" 

antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para 

verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e 

juntados aos autos do processo próprio. 

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

descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante 

em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao 

crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 

desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 

devida pela contratante, entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

42 EM=I x N x VP 

Onde: EM= Encargos Moratórios 

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

efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

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

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

I=0,00016438 365 365 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada 

em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE 

FORNECIMENTO 
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante 

solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 

mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 

posterior à do seu vencimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico 

para Registro de Preços n° 0011/2020, a Administração da 

entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às 

fornecedoras as seguintes sanções: 

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

ofício, mediante contra-recibo do representante legal da 

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

a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só 

serão aceitas mediante crivo da Administração; 

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

pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo 

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

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

comunicada oficialmente; 

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

entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

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

contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização 

dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não 

execução parcial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com 

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

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

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a 

documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no 

parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

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

garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa 

fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, 

cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente 

registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade 

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

ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE 

PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas 

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

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face 

da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão 

de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por 

motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à 

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado. 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será 

liberado do compromisso assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o 

Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual 

oportunidade de negociação. 

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

aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Contratante poderá: 
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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 compra, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da 

seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior 

verificação da conformidade do material com as especificações 

constantes da proposta da empresa, marca, modelo e 

especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da 

quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA 

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

intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e ampla defesa: 

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

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

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

inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

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

aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer 

condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; - por 

razões de interesse público, devidamente, motivadas e 

justificadas; - não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; - não comparecer ou se recusar a retirar, no 

prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou 

parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços 

ou nos pedidos dela decorrentes. 

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

quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das 

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

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO 

PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE 

COMPRA 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços 

serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua 

retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente 

autorizada pelo órgão requisitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS 

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

signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da 

cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços, 

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

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

de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

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

constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das 

normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no 

edital e do Contrato: 

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

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

materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de 

acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES 

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

Preços nº 0011/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º 

lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis 

nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro 

de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante.  

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da 

presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no foro da cidade de João 

Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro. 

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

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

das testemunhas que também o subscrevem. 

  

Prefeitura Municipal De Joao Camara 

08.309.536/0001-03 

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
028.976.474-26 

  

J J Comercio E Equipamentos EIRELI 

29.007.485/0001-27 

JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA GONSALVES 
055.622.814-65 

_____________________________________________________ 
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