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ATOS DO PODER EXECUTIVO
CPL
AVISOS

R$ 0,50

1º Suplente/Catarino Barreto dos Santos/09/165
2º Suplente/Lauâ Herbert da Silva/05/117
3º Suplente/Altivânio de Azevedo Silva/11/26
Parnamirim/RN, 22 de Abril 2015.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN
COMISSÃO ELEITORAL
AVISO DE SUSPENSÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2015

SESAD
EXTRATOS

O Município de Parnamirim-RN, por intermédio de sua
Pregoeira, torna público a SUSPENSÃO da licitação supracitada,
cujo objeto é a futura aquisição de materiais de limpeza e expediente para atender as unidades básicas de saúde do Município, marcado para o dia 28 de abril próximo, decorrentes de impugnações,
para readequações do edital, o qual deverá ser republicado oportunamente.
Parnamirim, 24 de abril de 2015.
RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES
Pregoeira/PMP
CPL
EDITAL
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE COMDICA
EDITAL Nº 006/2015
A Comissão Eleitoral do Processo de Escolha do Segundo
Conselho Tutelar, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que
dispõe a Lei Municipal nº 827/94 alterada pela Lei nº 1.291/2006,
bem como, a Resolução nº 005/2014 - COMDICA, pelo presente
EDITAL, publica a relação dos candidatos eleitos titulares e suplentes por ordem de classificação. O referido edital será publicado na
Sede do COMDICA e no Diário Oficial do Município.
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS (TITULARES)
ORDEM /NOME COMPLETO/ Nº DE INSCRIÇÃO/ TOTAL DOS VOTOS
1º/Paulo Florêncio Neto/06/492
2º/Ricardo Freire Rodrigues Costa/04/304
3º/Wandirce Braga Bezerra/07/242
4º/Suzete Trigueiro da Rocha/10/185
5º/Jean Claúdio de Vasconcelos Amaro/13/185
CANDIDATOS SUPLENTES
CLASSIFICAÇÃO/NOME COMPLETO/Nº DE INSCRIÇÃO/TOTAL DOS VOTOS

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2013. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / MICROTEC - VALMIR BARBOSA DE MORAIS ME OBJETO: Prorrogar o contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, da AUTOCLAVE CISA
- mod 4270, série 16742, da Maternidade do Divino Amor, por mais
12 (doze) meses, de abril de 2015 a março de 2016. - RECURSOS:
FMS. Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade
nº 013/2013 e Artigo 57 Inciso II, § 1º, da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 27 de março de 2015.
HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde
SEARH
EXTRATOS
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
EXTRATO DO CONTRATO Nº 043/2015 – CONTRATANTES:
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/ JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-ME - OBJETO: Aquisição equipamentos
(móveis, refrigeração, eletrodomésticos e informática) destinados ao
Município de Parnamirim – VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$
152.130,00 (Cento e cinquenta e dois mil, cento e trinta reais) – RECURSOS: PRÓPRIOS (F.P.M/ICMS/IPTU/IPVA); - 02.021 –
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;
10.122.002.2000 – Manutenção e Funcionamento da Unidade - ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 – Equipamento e Material
Permanente– FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020 /2014 - SRP da Prefeitura Municipal de São Gonçalo
do Amarante/RN, na condição de órgão carona e Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 01 de abril de 2015.
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
CÂMARA
PORTARIAS
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PORTARIA Nº 319/2015 - DRH
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas atribuições legais e dentro das prerrogativas existentes.

PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 25 DE ABRIL DE 2015

Gabinete da Presidência, 06 de abril de 2015.
RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
Presidente
PORTARIA Nº 327/2015 - DRH

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, Camila Silva de Almeida, do cargo de Assessor
Jurídico – Símbolo - AJU, existente nesta Casa.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir do dia 31 de março de 2015, revogados as disposições em contrário.
Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas atribuições legais e dentro das prerrogativas existentes.
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, Anderson Fernandes dos Santos, do cargo
de Assessor de Nível Médio de Gabinete de Vereador – Símbolo ANV, existente nesta Casa, com lotação no Gabinete do Vereador
Hamilton Rademacker Pereira.

Gabinete da Presidência, 06 de abril de 2015.
RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
Presidente
PORTARIA Nº 321/2015 - DRH
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas atribuições legais e dentro das prerrogativas existentes.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir do dia 31 de março de 2015, revogados as disposições em contrário.
Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 06 de abril de 2015.
RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
Presidente

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, Sanmara Solon de Medeiros, do cargo de
Assistente de Gabinete de Vereador – Símbolo - AGV, existente nesta Casa, com lotação no Gabinete da Vereadora Sheilla Cristina
Cunha de Andrade Bezerra.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir do dia 31 de março de 2015, revogados as disposições em contrário.
Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 06 de abril de 2015.
RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
Presidente

PORTARIA Nº 325/2015 - DRH
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas atribuições legais e dentro das prerrogativas existentes.
RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar, Anderson André de Moura, do cargo de
Assessor Parlamentar de Gabinete de Vereador – Símbolo - APV,
existente nesta Casa, com lotação no Gabinete do Vereador Abidene
Salustiano da Silva.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir do dia 31 de março de 2015, revogados as disposições em contrário.
Art. 3º - Publique-se e cumpra-se.

CÂMARA
EXTRATOS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
PODER LEGISLATIVO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 007/2015 - CONTRATANTES: CÂMARAMUNICIPALDE PARNAMIRIM/FPCOMBUSTÍVEIS LTDA ME - CNPJ n.º 14.878.644/0001-91, OBJETO: O
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE
VEÍCULOS DACÂMARAMUNICIPALDE PARNAMIRIM/RN,
conforme proposta apresentada no Processo de Licitação n.º
005/2015 – Modalidade Pregão Presencial n.° 002/2015 – Valor
Global: R$ 54.936,00 (Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta
e Seis Reais) - VIGÊNCIA: 12 meses - RECURSOS: RECURSOS:
01.031.001.2000 – Manutenção e Funcionamento da Unidade, no
elemento de despesa 339030 – Material de Consumo, Fonte 101 –
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal de 10.520/2002.
Parnamirim/RN, 01 abril de 2015.
RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
Presidente
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
PODER LEGISLATIVO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 008/2015 - CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/ IMPACTO
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ n.º 07.796.635/0001-96, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADAEM LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 25 DE ABRIL DE 2015

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM PELO PRAZO
DE 12 (DOZE) MESES, NA QUANTIDADE DE 01 (UM) ELETRICISTA, 01 (UM) AUXILIAR DE JARDINEIRO e (02) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, conforme proposta apresentada no Processo de Licitação n.º 006/2015 – Modalidade Pregão
Presencial n.° 003/2015 – Valor global: R$ 97.890,00, (noventa e
sete mil, oitocentos e noventa reais) - VIGÊNCIA: 12 meses - RECURSOS: RECURSOS: 01.031.001.2000 – Manutenção e
Funcionamento da Unidade, no elemento de despesa 339039 –
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte 101 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei federal de 10.520/2002.
Parnamirim/RN, 13 abril de 2015.
RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
Presidente
CÂMARA
ATAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015
Aos 20/04/2015 às 09:09 horas, na Câmara Municipal de
Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Av. Castor Vieira
Régis, s/n – Cohabinal – Parnamirim/RN, neste ato representada
pela Câmara Municipal de Parnamirim o senhor RICARDO HIRARUYALENCAR GURGEL, brasileiro, casado, portador do CPF
n.º358.044.594-49 residente e domiciliado Parnamirim/RN, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de
Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade
de Pregão, sob o número 04/2015, cujo objetivo fora a formalização de Contratação de empresa para prestação de serviços de
Hospedagem e Suporte Técnico do Website e Portal da
Transparência e Desenvolvimento de Hotsite e App para
IOS/Android/Windows Phone para atender a Câmara Municipal de
Parnamirim/RN, em conformidade com as especificações dispostas no Edital de Licitação e seus anexos. Também integram esta
Ata de Registro de Preços os termos das propostas de preços ofertadas pelas empresas licitantes, independentemente de transcrição. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo para assinatura do
Contrato pelas licitantes vencedoras será de até 5 (cinco) dias, a contar da comunicação de que está a sua disposição; que todas as condições referentes à contratação estão descritas no referido Contrato;
que a validade desta Ata de Registro de Preços conta desta data,
por 12 (doze) meses; e que a recusa da aposição da assinatura por
parte de qualquer licitante não a invalida:
1. CLAUSULA PRIMEIRA.
1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais referente à Contratação de empresa para prestação de serviços de Hospedagem e Suporte Técnico do Website e
Portal da Transparência e Desenvolvimento de Hotsite e App para
IOS/Android/Windows Phone para atender a Câmara Municipal de
Parnamirim/RN, cujas especificações, preços, quantitativos e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento
licitatório supracitado.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS
2.1. Integra a presente ARP, a Câmara Municipal de Parnamirim, na
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa citada abaixo:
Fornecedor: INTERATIVA PUBLICIDADE DIGITAL LTDA
CNPJ: 02.857.907/0001-05
Telefone:
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Email:
Endereço: RUAJOÃO FLORÊNCIO DE QUEIROZ, 302 , CAPIM MACIO, NATAL/RN, CEP: 59082-320
Representante: LEONARDO ANNES - CPF: 415.118.320-53
I/ Item/ Descrição/ Unidade Medida/ Quant./ Preço Unit.(R$)/
Vlr. Total(R$)
1/ 0000307 - Hospedagem do Website, Portal da Transparência,
Aplicativo e Ouvidoria (12 MESES). / UNID/ 1,00/ 3.600,000/
3.600,00
2/ 0000308 - Suporte do Website, Portal da Transparência,
Aplicativo e Ouvidoria (12 MESES)./ MÊS/ 1,00/ 10.800,000/
10.800,00
3/ 0000309 - Criação do Website da CMP./ MÊS/ 1,00/
9.000,000/ 9.000,00
4/ 0000310 - Desenvolvimento de 01 Portal da Ouvidoria (Um)
e 01 (Um) APPda Ouvidoria para IOS, Android e Windows Phone./
MÊS/ 1,00/ 21.000,000/21.000,00
VALOR GLOBAL I

44.400,00

Valor Global: R$ 44.400,00, (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais ).
2.1.1 - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de
Compras.
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado,
o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as
especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax ou telefone, para retirada da
ordem de compra;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas
condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes
objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de
Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis
alterações ocorridas na presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores
dos órgãos participantes; e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) entregar o material solicitado no prazo máximo definido na
proposta de preços apresentada na licitação, contado da data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço
registrados na presente ARP;
d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do órgão participante da presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou
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irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 02 (dois)
dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, iniciando em 20/04/2015 prolongandose até 19/04/2016, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em
manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que
se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apresentar
documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com
os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela
Administração.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis
durante a validade desta ARP.
4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do novo preço, através de planilhas de custo, datada(s) do período da licitação
e da solicitação do reajustamento. Para análise da solicitação, a
Comissão Técnica de Supervisão do Sistema de Registro de Preços
adotará ampla pesquisa de preços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.
4.3. Não serão concedidas revisões de preço sobre o objeto já
contratados ou empenhados, constante da relação do ANEXO I a
esta ARP.
5. CLÁUSULAQUINTA- DAUTILIZAÇÃO DAATADE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, independente da participação ou não da licitação, desde que autorizados pela
Câmara Municipal de Parnamirim e em comum acordo com a empresa registrada.
Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de serviço, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
5.2. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata
de Registro de Preços é o especificado no quadro constate do item
4.3 desta ata de acordo com a respectiva classificação no Pregão
Presencial n.º 4/2015-CMP.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital
do Pregão Presencial N.º 04/2015-CMP, que a precedeu e integra
o presente instrumento de compromisso.
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6. CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através
de crédito em conta, mediante autorização do CONTRATANTE em
conta corrente a ser informada pela CONTRATADA, cujo titular é
a própria CONTRATADA, ou em cheque nominativo a esta.
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS),
Trabalhistas (CNDT), (FGTS), tributos federais, estaduais e municipais.
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem
que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
7. CLAUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
7.1 A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os
órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação,
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência,
em igualdade de condições.
7.2 O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações
resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em forma de extrato, no Jornal Oficial do município de Parnamirim/RN.
7.3. Aqualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao
ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
7.4.1 Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura
do instrumento de contrato.
7.4.2 Deverão ser entregues acondicionados adequadamente,
de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.
7.4.3 A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local
definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município de Parnamirim/ RN.
7.5 O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP
seguirão as seguintes condições:
7.5.1 O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação dos itens desta ARP.
7.5.2 Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer tipo de problema ou garantia inferior ao definido na proposta apresentada na licitação, a contar do seu recebimento definitivo.
7.5.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data,
a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo recebimento.
7.5.4 Cada item desta ARP será recebido:
7.5.4.1 Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
7.5.4.1.1 a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
7.5.4.1.2 o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” deste Artigo; e,
7.5.4.1.3 a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o
adequado acondicionamento.
7.5.4.2 Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
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por servidor ou comissão responsável, desde que:
7.5.4.2.1 a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
7.5.4.2.2 o objeto esteja adequado para utilização.
7.5.4.3 O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
7.5.4.4 Constatada irregularidades no objeto contratual, esta
Seção Judiciária poderá:
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito
à diferença de quantidade ou de partes;
7.5.4.4) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação.
7.5.4.5 Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada
terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da
data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração.
7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal que seus
atos ensejarem:
7.6.1 advertência, nos casos de infrações de menor gravidade
que não ensejem prejuízos a Administração;
7.6.2 multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total
da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.3 multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total da ata
de registro referente ao fornecedor;
7.6.4 multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.5 suspensão temporária do direito de participar de licitação
e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
7.6.6 – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas
seguintes hipóteses:
7.6.6.1 Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o
Contrato ou documento equivalente no prazo determinado nesta
ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
7.6.6.2 Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração.
7.6.7 – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da
presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
7.6.8 – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a
um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
7.6.9 – As sanções de advertência e de suspensão temporária
de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à
licitante juntamente com a multa.
7.6.10 – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas
através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria
Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa
o contraditório e a ampla defesa.
7.7 . O Fornecedor terá seu registro cancelado:
7.7.1 – Por iniciativa da Administração, quando:
7.7.1.1 não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabe-
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lecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela
Administração;
7.7.1.3 der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
7.7.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
7.7.1.5 não manutenção das condições de habilitação;
7.7.1.6 não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese
prevista na legislação; e
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.7.2 – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, tendo
em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR,
que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução
contratual.
7.7.2.1 - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos
do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos
da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
7.7.2.2 - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do
Prefeito Municipal.
8. CLAUSULA OITAVA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Os casos omissos desta ARPserão resolvidos de acordo com
os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
8.2 Fica eleito o foro da Comarca de Parnamirim/RN, do Estado
do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
8.3 Nada mais havendo a tratar, lavrei, a presente Ata de Registro
de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.
Parnamirim/RN, 20/04/2015.
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