
  

     

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
INSTITUÍDO PELA LEI Nº 030 DE 12 DE MAIO DE 2009

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ROSANO TAVEIRA DA CUNHA 

ANO VIII– Nº 2418 – PARNAMIRIM, RN, 7 DE DEZEMBRO – R$ 0,50

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO
GACIV

DECRETO Nº 5.876, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dá nova redação ao artigo 7 º, do Decreto 
nº 5.867, de 20 de outubro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM RN, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o artigo 73, incisos IV e XII, com-
binado com o artigo 98, ambos da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Artigo 1 º - O artigo 7 º do Decreto n º 5.867, de 20 de outu-

bro de 2017, passa a viger com a seguinte redação:
“Artigo 7 º - Os Contribuintes do IPTU que optarem pelo  

seu pagamento em COTA ÚNICA farão jus aos seguintes des-
contos:

 I – de 20% (vinte por cento) do valor do imposto devi-
do caso o pagamento seja efetuado até 31 de janeiro de 2018;

 II – de 10% (dez por cento) do valor do imposto devido 
pelos contribuintes, caso o pagamento  total do imposto se rea-
lize até 28 de fevereiro de 2018.”

Artigo 2 º - As disposições contidas neste Decreto entram 
em vigor na data da sua publicação.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.743, de 06 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar JULLIA MIGUEL BEZERRA DA SILVA, de exercer 
o cargo em comissão de Coordenadora de Relacionamento com 
a Imprensa, lotada na Assessoria de Comunicação Social do 
Gabinete Civil – GACIV.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.744, de 06 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar FRANCISCO DE PAULA DOS SANTOS, de exercer 
o cargo em comissão de Gerente de Planejamento, Orçamento 
e Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.745, de 06 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim,

RESOLVE: 

1º. Exonerar MIQUEIAS PEREIRA DA SILVA, de exercer o car-
go em comissão de Encarregado de Serviço, lotado na Secreta-
ria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito
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PORTARIA Nº. 1.746, de 06 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim e em 
conformidade às disposições das Leis Complementares Nºs. 
022, de 27 de fevereiro de 2007; 030, de 12 de maio de 2009 
e alterações posteriores,

RESOLVE: 

1º. Nomear NÚBIA DE SOUZA BONIFÁCIO, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenadora de Relacionamento com a 
Imprensa, lotada na Assessoria de Comunicação Social do Ga-
binete Civil – GACIV.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.747, de 06 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim e em 
conformidade às disposições das Leis Complementares Nºs. 
022, de 27 de fevereiro de 2007; 030, de 12 de maio de 2009 
e alterações posteriores,

RESOLVE: 

1º. Nomear SHYRLENE BESSA DE OLIVEIRA ARAÚJO, para 
exercer o cargo em comissão de Gerente de Planejamento, Or-
çamento e Finanças, lotada na Secretaria Municipal de Saúde 
– SESAD.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 1.748, de 06 de dezembro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas nos incisos XII e XIV, 
do artigo 73, da Lei Orgânica do Município de Parnamirim e em 
conformidade às disposições das Leis Complementares Nºs. 
022, de 27 de fevereiro de 2007; 030, de 12 de maio de 2009 
e alterações posteriores,

RESOLVE: 
1º. Nomear RITA EDNA DA SILVA BARBOSA, para exercer o 

cargo em comissão de Encarregada de Serviço, lotada na Secre-
taria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIAS
SESAD

PORTARIA N◦004/2017                      

Parnamirim/RN, 29 de Novembro de 2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE no uso de suas atri-
buições legais Estabelece a criação e implantação do Núcleo de 
Suporte Nutricional e do Programa Municipal de dispensação 
de Fórmulas Alimentares Orais e Enterais e Suplementos Nutri-
cionais e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. Instituir o Núcleo de Suporte Nutricional, no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, sob a coordenação da Secretaria 
Municipal de Saúde, e com os seguintes objetivos:

 I – Elaborar a REMUNUTRI – Relação Municipal das 
Fórmulas Alimentares Orais e Enterais e Suplementos Nutricio-
nais, fornecidos pelo Município de Parnamirim/RN;

 II – Estabelecer critérios para elaboração de diretrizes 
terapêuticas e procedimentos técnico-administrativos, para a dis-
ponibilização de fórmulas alimentares, bem como para a organi-
zação da rede de serviços para triagem dos casos específi cos;

 III – Estabelecer protocolos clínicos de aquisições de 
fórmulas nutricionais, objetivando normatizar, organizar e racio-
nalizar os procedimentos técnicos relacionados à administra-
ção da dieta aos pacientes cadastrados na rede de serviços;

 IV – Avaliar os casos que chegam na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde para inclusão ou suspensão dos pacientes no 
cadastro na rede de serviços do Núcleo, de acordo com os crité-
rios protocolados;

 IV – Realizar avaliação nutricional trimestralmente, 
aos pacientes assistidos;

 V – Rever, avaliar e atualizar regularmente os protoco-
los e os procedimentos relativos aos aspectos operacionais do 
Núcleo de Suporte Nutricional; 

 VI – Treinar e orientar o familiar/responsável sobre os 
cuidados ao paciente quanto a higiene e manipulação das die-
tas e suplementos, quer por via oral e/ou enteral.

Art. 2° São atribuições dos membros do Núcleo de Suporte 
Nutricional:

I – Nutricionista:
 A.Realizar avaliações nutricionais periódicas aos pa-

cientes assistidos, considerando as condições gerais do pacien-
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te, a doença de base e as comorbidades;
 B.Realizar o diagnóstico nutricional e a prescrição die-

tética defi nindo a dietoterapia adequada a cada caso;
 C.Registrar em prontuário específi co individualizado 

todas as avaliações e condutas realizadas;
 D.Orientar o paciente, a família ou o responsável legal, 

quanto à manipulação e administração dos produtos nutricio-
nais prescritos;

 E.Orientar os cuidadores quanto às possíveis intercor-
rências e intolerâncias, que possam ocorrer com os pacientes;

 F.Avaliar a conduta prescrita pelo Núcleo de Suporte 
Nutricional; e

 G.Renovar, refazer ou suspender a prescrição do uso 
de fórmulas, e realizar o monitoramento do paciente.

II – Fonoaudiólogo: 
 A.Participar da equipe multidisciplinar com o objetivo 

de avaliar clinicamente a deglutição do paciente com análise 
dos sinais e sintomas clínicos de alterações da deglutição de 
saliva e de alimentos em diferentes consistências;

 B.Avaliar a deglutição com uso de instrumentos com-
plementares, como estetoscópio para ausculta cervical, oxíme-
tro de pulso e outros que se fi zerem necessários, fornecidos 
pelo município;

 C.Avaliar a motricidade orofacial, como a sensibilida-
de, força muscular, mobilidade em ação específi ca isolada e as 
funções de sucção, deglutição, mastigação e fala;

 D.Avaliar os sinais vitais do paciente, antes e durante 
a avaliação da deglutição e da oferta de alimento, como: pres-
são arterial, temperatura, respiração e batimentos cardíacos;

 E.Avaliar os refl exos orofaríngeos de alimentação – 
procura, sucção, deglutição e de proteção – mordida, vômito e 
trancamento;

 F.Preencher o protocolo específi co de avaliação e 
orientar o paciente ou responsável quanto à utilização da sonda 
e sua possível remoção;

 G.Reavaliar o paciente periodicamente; 
 H.Avaliar a indicação de manutenção ou retirada da 

sonda, considerando a condição nutricional do paciente, o grau 
de disfagia e a quantidade de alimentação via oral capaz de ser 
aceita pelo paciente; 

 I.Acompanhar o paciente nos meses subsequentes 
após a retirada da sonda.

III – Assistente Social:
 A.Recebimento das prescrições médicas e nutricionais, 

com os demais documentos referidos nesta Lei, para a inclusão 
do paciente no cadastro do Núcleo de Suporte Nutricional;

 B.Solicitar aos demais profi ssionais do Núcleo de Su-
porte Nutricional a realização de consultas para avaliações e 
reavaliações;

 C.Realizar quando necessário, visitas domiciliares pe-
riódicas aos pacientes assistidos;

 D.Verifi car a utilização das Fórmulas Alimentares Orais 
e Enterais e Suplementos Nutricionais pelos pacientes;

 E.Orientar os familiares quanto aos procedimentos 
corretos para renovação semestral do cadastro;

 F.Reportar ao núcleo de Suporte Nutricional qualquer 
ocorrência com a utilização das Fórmulas Alimentares Orais e 
Enterais e Suplementos Nutricionais pelos pacientes, assim 
como a desistência de sua utilização.

IV – Enfermeiro:
 A.Participar da elaboração de normas, rotinas e proce-

dimentos do setor;
 B.Executar rotinas e procedimentos pertinentes à sua 

função;
 C.Prever e prover o setor de materiais e equipamentos;
 D.Orientar, supervisionar e avaliar o uso adequado de 

materiais e equipamentos, garantindo o correto uso dos mesmos;
 E.Verifi car o agendamento das consultas nutricionais 

e revalidação de prescrições;
 F.Notifi car possíveis ocorrências adversas ao paciente, 

e também intercorrências administrativas, propondo soluções; 
 G.Zelar para que todos os impressos referentes à as-

sistência ao paciente no Núcleo de Suporte Nutricional sejam 
corretamente preenchidos;

 H.Realizar Plano de Cuidados de Enfermagem e super-
visionar a continuidade da assistência prestada aos pacientes. 

Art. 4° O Núcleo de Suporte Nutricional, de forma integrada 
com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF de referên-
cia, estabelecerá as seguintes ações, conforme recomendações 
do Ministério da Saúde:

 I – incentivo ao aleitamento materno exclusivo até o sex-
to mês e a introdução da alimentação complementar a partir do 
sexto mês, conforme do Guia Alimentar da População Brasileira;

 II – incentivo à utilização dos alimentos que compõem 
o hábito alimentar da família, aproximando o paciente desta, 
considerando que o preparo domiciliar propicia maior fl exibilida-
de e interação do paciente com sua dieta.

Art. 5° São Fórmulas Alimentares Orais e Enterais e Suple-
mentos Alimentares disponibilizados pela Central de Medica-
mentos da Secretaria Municipal de Saúde:

I – Fórmulas Infantis de Partida e de Seguimento:
 A.À base de proteína do leite de vaca: 0 a 12 meses;
 B.À base de proteína do leite de vaca sem lactose: 0 a 

12 meses;
 C.À base de proteína isolada de soja: 0 a 12 meses;
 D.Antirrefl uxo: 0 a 12 meses;
 E.Hipoalergênica: 0 a 12 meses
 F.Dieta completa hipercalórica;
 G.Complemento Alimentar balanceado;
 H.Dieta completa Semielementar;

I.Dieta completa Normocalórica;
 Parágrafo único: Fica excluído da responsabilidade do 

Município as fórmulas especiais para crianças com diagnóstico de 
intolerância e alergia alimentar (fórmula de aminoácidos livres e 
hidrolisado proteico) com idades entre 6 (seis) meses e 03 (três) 
anos, ressalvada a possibilidade de fornecimento a usuários abai-
xo ou acima dos limites citados, mediante avaliação médica e nu-
tricional, conforme a Classifi cação Internacional de Doenças (CID).

II – Dietas Padrão Completas ou Especiais Orais e/ou En-
terais (sistemas aberto e fechado) para crianças maiores de 1 
ano de idade e adultos:

 A.Dieta Completa Normocalórica sem fi bras; 
 B.Dieta Completa Normocalórica à base de proteína 

isolada de soja com e sem fi bras;
 C. Dieta Normocalórica Oligomérica de Alta Absorção;
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 D.Suplemento Alimentar Balanceado acrescido de vi-
taminas e minerais;

 E.Dieta para situações metabólicas especiais formula-
da para auxiliar o controle da glicemia;

 F.Dieta para situações metabólicas especiais formula-
da para pacientes com função renal comprometida em diálise;

 G.Dieta para situações metabólicas especiais formula-
da para pacientes com função renal comprometida sem diálise;

 H.Dieta para situações metabólicas especiais formula-
da para pacientes com função hepática comprometida;

 I.Dieta Hiperprotéica especialmente desenvolvida 
para a cicatrização de lesões por pressão e/ou situações que 
exijam estímulo da cicatrização ou pré/pós-operatório de cirur-
gias de grande porte;

 J.Suplemento Hiperprotéico nutricionalmente comple-
to específi co para pacientes oncológicos;

III – Módulos de Nutrientes: 
 A.Módulo de Carboidrato Complexo
 B.Módulo de Proteínas
 C.Módulo de TCM – Triglicerídeo de Cadeia Média, 

com ou sem AGE – Ácidos Graxos Essenciais.
 D.Módulo de L-glutamina
 E.Módulo de fi bras alimentares solúveis e/ou insolúveis
 F.Espessante Alimentar Instantâneo

Art. 6° O cadastro para recebimento de Fórmulas Alimen-
tares Orais e Enterais e Suplementos Nutricionais, elencadas 
nessa Lei, será avaliado pelo Núcleo de Suporte Nutricional, se-
gundo critérios preestabelecidos nos protocolos clínicos, tendo 
direito ao cadastro os usuários que preencham um ou mais dos 
critérios abaixo especifi cados: 

 I – Lactentes (0 a 12 meses) com contraindicação ao 
aleitamento materno, fi lhos de mães usuárias de drogas, com 
câncer, doenças infectocontagiosas no período de contágio e/
ou com diagnóstico de citomegalovirose aguda; 

 II – Lactentes (0 a 12 meses) com intolerância ou aler-
gia a proteína do leite de vaca;

 III – Lactentes (0 a 12 meses) com desnutrição: Per-
centil menor ou igual a 10;

 IV – Crianças e adultos com doenças debilitantes, 
como desnutrição, câncer, doença renal, doença hepática, úlce-
ras por pressão e/ou má absorção intestinal;

 V – Crianças e Adultos com alimentação por sondas 
nasogástrica, nasoentérica, gastrostomia e/ou jejunostomia;

 VI – Pacientes com obesidade mórbida no período de 
6 meses pós-cirurgia bariátrica.

 VII - Demais situações clínicas serão avaliadas, e emi-
tido parecer médico e/ou nutricional e/ou social.

Art. 7° Para requerer o direito ao benefício, o usuário deverá 
preencher os seguintes requisitos, sem prejuízo de outros julga-
dos necessários:

 § 1° - Apresentar relatório analítico do CadÚnico – Ca-
dastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, forne-
cido pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

 § 2° - Apresentar o cartão SUS – cópia e original;
 § 3° - Ser cadastrado no Sistema de Saúde do Municí-

pio de Parnamirim/RN.
 § 4° - Apresentar receita médica ou do nutricionista 

da Rede Municipal, com CID, justifi cando a indicação clínica do 

suplemento e/ou fórmula.
 § 5° - Apresentar Formulário de Requisição de Fórmu-

las Alimentares Orais e Enterais e Suplementos Nutricionais, 
específi co do município, corretamente preenchido pelo profi s-
sional prescritor.

 § 6° - Os documentos originais mencionados nos § 1°, § 
2° e § 3° serão devolvidos ao usuário, após terem sido conferidos.

Art. 8° O limite máximo mensal para dispensação das Fór-
mulas Alimentares Orais e Enterais e Suplementos Nutricionais 
será especifi cado no Parecer Técnico do Núcleo de Suporte Nu-
tricional, conforme Formulário de Requisição do Anexo I, parte 
integrante desta Lei e de acordo com os seguintes critérios:

 I – Necessidade específi ca de cada paciente;
 II – Avaliação da Nutricionista do Núcleo de Suporte 

Nutricional, considerando-se a patologia existente, dietoterapia 
instituída e a via de administração.

Art. 9° O atendimento aos pacientes do Núcleo de Suporte 
Nutricional será estabelecido no Fluxo de Atendimento, confor-
me Anexo II, parte integrante desta Lei.

Art. 10° O atendimento da solicitação de Cadastro na rede 
de serviços ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após 
o Parecer Técnico do Núcleo de Suporte Nutricional.

Art. 11° A dispensação das Fórmulas Alimentares Orais e 
Enterais e Suplementos Nutricionais está condicionada a pre-
sença e disponibilidade do produto no estoque da Central de 
Medicamentos do município, em até 30 (trinta) dias após a 
aprovação do Parecer Técnico do Núcleo de Suporte Nutricional 
e cobrirá no mínimo o quantitativo solicitado para 15 dias.

Art. 12° A renovação da prescrição médica ou do nutricionis-
ta, para a utilização de Fórmulas Alimentares Orais e Enterais e 
Suplementos Nutricionais, dar-se-á trimestralmente, a partir da 
data da inclusão e avaliação do Núcleo de Suporte Nutricional.

Art. 13° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVOCAÇÃO
SESAD

CONVOCAÇÃO DOS MÉDICOS APROVADOS NO CADASTRO 
DE RESERVA PELA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO 

SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÉDICOS 
A SEREM ENCAMINHADOS PARA A ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA, EDITAL Nº 02/2017
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AVISOS
CPL

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO – 

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP – Nº 52/2017

O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN, por intermédio de sua 
Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, através do SRP – Sistema de Registro 
de Preços, cujo objeto é a futura aquisição de equipamentos 
para processamento de dados – unidade de processamento de 
dados composto por monitor, CPU completa, nobreak e/ou es-
tabilizador, com distribuição para todas as secretarias do muni-
cípio de Parnamirim/RN. A sessão de disputa será no dia 21 de 
dezembro de 2017 às 11:00 horas, horário de Brasília. O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados no site: www.licita-
coes-e.com.br, com nº de identifi cação: 701178. Informações 
poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3272-7174. 

Parnamirim/RN, 06 de dezembro de 2017.

RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES
Pregoeira/PMP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO PARA ME/EPP – 
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 53/2017

O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por intermédio de sua Prego-
eira, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, cujo objeto é a futura aquisição de material de con-
sumo (utensílios domésticos) para a implantação da casa-abrigo 
para crianças e adolescentes, intitulada de “CASA DO ADOLES-
CENTE”, no Município de Parnamirim/RN, através da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. A sessão de disputa será no dia 
22 de dezembro de 2017, às 11:00 horas, horário de Brasília. O 
Edital encontra-se à disposição dos interessados no site: www.li-
citacoes-e.com.br com nº de identifi cação: 701138. Informações 
poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3644-8439.

Parnamirim, 06 de dezembro de 2017.

RENATA KENNY DE SOUZA RODRIGUES
Pregoeira/PMP

EDITAL
SEMAS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 011/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, através da SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, torna público, para 
conhecimento de todos os interessados, através do presente CHA-
MAMENTO PÚBLICO que pretende locar imóvel, conforme descrito 

no edital, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

–DO OBJETO, PRAZO E LOCAL
 1.1 -O presente Edital tem por objeto a procura de imó-

vel situado no Município de Parnamirim, visando a  locação para 
desenvolver as atividades do CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL.

 1.2 -Os interessados deverão apresentar as propostas 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na rua 
Aspirante Santos, nº 396, bairro de Santos Reis, entre os dias 11 
e 15 de DEZEMBRO de 2017, nos horários  das 8h30min e 13h.

- L0CALIZAÇÃO E REQUISITOS MÍNIMOS DO IMÓVEL
 2.1 - 0 imóvel ofertado deverá estar localizado no bair-

ro de SANTOS REIS, no Município de Parnamirim e deverá aten-
der as demais exigências mínimas adiante enumeradas.

 área construída mínima de 850 m2, podendo apre-
sentar dois pavimentos, composta no mínimo por  02 (uma) 
sala, 01 (uma) cozinha, 02 (dois) banheiros, 01 (uma) área de 
serviço, 08 (oito) salas, 01 (um) escritório, 01 (uma) dispensas 
em ótimas condições de conservação, ventilação e iluminação;

 Pisos: Sanitários com piso cerâmico e demais instala-
ções da área construída em piso cerâmico;

 Banheiros dotados de instalações hidráulicas, louças 
sanitárias e revestimento das paredes com azulejos;

 o imóvel deverá ser atendido pela rede de transporte pú-
blico regular do Município, de forma a facilitar o deslocamento dos 
servidores, prestadores de serviços e público usuário dos serviços.

 e)estar dentro da área de abrangência e territorialida-
de em área central conforme normativa do SUAS.

 F) rampas de acessibilidade para pessoas com defi ciência

- VIGÊNCIA DO CONTRATO
 3.1  - O Contrato terá vigência de 01 (um ano).
 3.2 - Caso haja a necessidade de reforma do imóvel 

em função de defi ciências ou problemas nas suas condições 
básicas de funcionamento (vide detalhes abaixo), o início do 
contrato dar-se-á a partir do término do prazo necessário para 
saneamento de tais defi ciências ou problemas.

 - São consideradas condições básicas de funcionamento:
 Sistemas elétrico e hidráulico;
 Estrutura de paredes (conservação e pintura);
 Pisos de Cerâmicas (inclusive de banheiros);
 Janelas e banheiros (que deverão conter todos os apa-

relhos e louças sanitárias, e em perfeitas condições de uso).

– JUSTIFICATIVAS
 4.1 - NECESSIDADE DA LOCAÇÃO
 4.1.1 - Entre os prédios próprios da Prefeitura, não há ne-

nhum imóvel desocupado que possa abrigar o Centro de atendimen-
to Social, como também, não dispõe o Executivo Municipal de recur-
sos fi nanceiros para aquisição de um prédio que poderia abrigá-lo.

 4.1.3 - Anota-se ainda, que o local deve contemplar espa-
ço físico adequado para o funcionamento dos serviços ofertados por 
este equipamento, havendo a necessidade de um espaço amplo.

5.0 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
 5.1 –A proposta de locação será recebida pela Se-

cretaria Municipal  de Assistência Social até o dia, hora e local 
mencionados no preâmbulo deste instrumento, em envelope 
opaco e fechado, contendo na sua parte externa e frontal, os 
seguintes dizeres:
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CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL N° 11/2017 
PROPOSTA DE LOCAÇÃO

PROPONENTE 
(Nome/CPF ou CNPJ)

 5.2 – O envelope deverá conter a proposta de locação 
a qual descreverá o imóvel de maneira pormenorizada no que 
tange à suas especifi cações funcionais e dimensões, mencionar, 
em moeda corrente nacional, o valor locativo mensal pretendido. 
No preço do aluguel mensal deverá estar incluso os outros custos 
inerentes à locação (como, por exemplo, IPTU, condomínio, etc).

 5.3 - a regularidade para com a Fazenda Municipal de-
verá ser comprovada sobre os tributos Mobiliários e Imobiliários;

 5.4 -registro atualizado do imóvel ou outro documento de 
validade legal e de posse defi nitiva em nome do(a) proponente;

 5.5 - cédula de identidade e prova de inscrição no Cadas-
tro de Pessoas Físicas(CPF), no caso de proponente pessoa física;

 5.6 - declaração de quitação das últimas contas de 
água, luz, esgoto;

 5.7 – Quando se tratar de Pessoas Jurídicas, deve ser 
apresentado, através de cópia autenticada ou cópia simples me-
diante apresentação do respectivo original, Ato Constitutivo (Contra-
to Social, Estatuto Social, etc), bem como a documentação do repre-
sentante legal, o qual deverá ter poderes para ser proponente. 

 5.5 – Outros documentos poderão ser solicitados por 
ocasião da celebração da locação. 

 5.6 - O valor efetivo da locação será o da proposta, e, o 
Município, além do valor em si, analisará também as condições 
de aproveitamento do imóvel oferecido, como também verifi ca-
ção do atendimento aos requisitos estabelecidos neste edital e 
da compatibilidade de seu valor, tudo conforme previsto no inciso 
X do artigo 24 da  Lei 8666/93 e alterações posteriores.

 5.7 - A Prefeitura reserva-se ao direito de visitar, visto-
riar ou solicitar informações complementares sobre os imóveis 
ofertado, e, para tanto, os interessados deverão constar na pro-
posta telefone(s) ou nome(s) da(s) pessoa(s) para contato. 

6.0 – DA CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO
 7.1 – Após atendimento das exigências do Chama-

mento, o imóvel passará por uma avaliação para verifi cação do 
estado de conservação e atendimento dos requisitos mínimos.

 7.2 – caso seja apresentado apenas um imóvel que se mos-
tre viável, a locação será ajustada dispensando-se o procedimento lici-
tatório, com fundamento no inciso X do artigo 24 da Lei n° 8.666/93.

Parnamirim/RN, _____ de dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

ELIENAI DANTAS CARTAXO
Secretária Municipal de assistência Social

EXTRATOS
GACIV

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COO-
PERAÇÃO Nº 001/2016. PARTÍCIPES: Prefeitura Municipal de Par-

namirim e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. OBJE-
TO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto prorrogar a vigência 
do Acordo de Cooperação fi rmado em 09 de dezembro de 2016, 
cujo objeto é estabelecer as bases de uma cooperação técnica 
que permita fornecer o suporte administrativo e técnico necessário 
para prover meios e serviços de conectividade na área de redes de 
computadores, notadamente na manutenção e operação do acesso 
das Escolas Municipais, atendidas pela Rede Giga Metrópole, em 
conformidade com o Plano de Trabalho anexo a este instrumento.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
2018.VALOR MENSAL: R$ 6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais)
LOCAL E DATA: Natal/RN, 20 de novembro de 2017. ASSINATURAS: 
Rosano Taveira da Cunha - Prefeito e Ângela Maria Paiva Cruz - Rei-
tora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. PARTÍCIPES: 
Tribunal Regional do Trabalho da 21º Região e a Prefeitura Munici-
pal de Parnamirim/RN. OBJETO: O presente Termo de Cooperação 
Técnica tem por objeto o acesso on-line pelo TRT da 21º Região, 
por meio de seus representantes, devidamente cadastrados e cre-
denciados, às informações constantes no banco dos dados Do SIAT 
– Sistema Integrado de Administração Tributária, disponibilizadas 
pela Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN. VIGÊNCIA: O presente 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNIC A tem vigência pelo prazo de 
05  (cinco) anos, prorrogáveis por igual período, podendo ser res-
cindido a qualquer momento, mediante proposta fundamentada de 
qualquer dos partícipes. LOCAL E DATA: Natal/RN, 07 de novembro 
de 2017. ASSINATURAS: AUXILIADORA RODRIGUES, Presidente do 
TRT da 21º Região, e ROSANO TAVEIRA DA CUNHA, Prefeito do MU-
NICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN.

EXTRATOS
SEARH

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 010/2017 – PROTOCOLO 
396188 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HU-
MANOS - SEARH/COMERCIAL JA LTDA – Adesão a Ata Registro de 
Preços nº 004/2017 – Pregão Eletrônico nº 072/2017 – OBJETO: 
Aquisição de material de expediente (CARONA) destinado à Secreta-
ria Municipal de administração e dos Recursos Humanos, conforme 
Memorando nº 156/2017. – VALOR GLOBAL: R$ 4.262,86 (Quatro 
mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos).  RE-
CURSOS: Recursos Próprios (ICMS/FPM/IPTU/IPVA); Dotação Orça-
mentária: 02.021 – Secretaria Municipal de Administração e dos Re-
cursos Humanos - 04.122.002.2000 Manutenção e Funcionamento 
da Unidade; Elemento de Despesa 33903000–Material de Consu-
mo- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Federal nº 7.892/2013.

Parnamirim/RN, 05 de  Dezembro  de     2017

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração e 

dos Recursos Humanos
Pela Contratante

COMERCIAL JA LTDA 
Pela Contratada

Republicado por Incorreção*



                                               
EXTRATO DO CONTRATO Nº 017/2017 – PROTOCOLO Nº 

394956 – CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por 
meio da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos 
Humanos / TOPDOWN CONSULTORIA LTDA - EPP- OBJETO: Ces-
são de direito de uso de Sistemas Integrados de Recursos Huma-
nos e Folha de Pagamento, voltados para atender as necessidades 
e atividades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos - SEARH, bem como a prestação de serviços técnicos 
especializados de manutenção preventiva, corretiva, evolutiva e 
adaptativa dos softwares, de acordo com as alterações legais da 
legislação brasileira, além da migração dos dados existentes nos 
sistemas em produção, treinamento das novas soluções, e supor-
te técnico às unidades operacionais integradas do Ente. - VALOR: 
R$ 7.560,00 (sete mil quinhentos e sessenta reais) - RECURSOS: 
Recursos Próprios (ICMS/FPM/IPTU/IPVA); Dotação Orçamentária: 
02.021 – Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos 
Humanos - 04.122.002.2000 Manutenção e Funcionamento da 
Unidade; Elemento de Despesa 33.90.39 – Serviço de Terceiros 
Pessoa Jurídica - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV, da 
Lei 8.666 de 21.06.93 e suas modifi cações posteriores.  

Parnamirim/RN, 20 de novembro de 2017.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração 

e dos Recursos Humanos
Pela Contratante

ALESSANDRA MAGALLY LIMA DE ABREU
TOPDOWN CONSULTORIA LTDA-EPP

Pela Contratada

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017 – 
PROTOCOLO Nº 394956 – CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE 
PARNAMIRIM, por meio da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e dos Recursos Humanos / TOPDOWN CONSUL-
TORIA LTDA - EPP- OBJETO: Contratação, em caráter emer-
gencial, de pessoa jurídica para cessão de direito de uso 
de Sistemas Inte-grados de Recursos Humanos e Folha de 
Pagamento, voltados para atender as necessidades e ativi-
dades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos - SEARH, bem como a prestação de serviços téc-
nicos especializados de manutenção preventiva, corretiva, 
evolutiva e adaptativa dos softwares, de acordo com as alte-
rações legais da legislação brasileira, além da migração dos 
dados existentes nos sistemas em produção, treinamento 
das novas soluções, e suporte técnico às unidades ope-
racionais integradas do Ente. - VALOR: R$ 7.560,00 (sete 
mil quinhentos e sessenta reais) - RECURSOS: Recursos 
Próprios (ICMS/FPM/IPTU/IPVA); Dotação Orçamentária: 
02.021 – Secretaria Municipal de Administração e dos Re-
cursos Humanos - 04.122.002.2000 Manutenção e Fun-
cionamento da Unidade; Elemento de Despesa 33.90.39 
– Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica - FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666 de 21.06.93 e suas 
modificações posteriores.  

Parnamirim/RN, 20 de novembro de 2017.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal de Administração 

e dos Recursos Humanos
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 08/2017. 

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus 
efeitos legais, o julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, 
referente à licitação Pregão Presencial nº 08/2017 com iní-
cio 21 de novembro de 2017, realizada em 05 de dezembro 

de 2017 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação 
dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada 
pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da 
licitação supra mencionada, em favor da empresa relacio-
nadas a seguir:  

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

AVISO
CÂMARA

Parnamirim/RN, 06 de dezembro de 2017.

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
Presidente
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ATAS
CÂMARA

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017

Aos 05/12/2017 às 11:34 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 re-
presentada pela Câmara Municipal de Parnamirim o senhor 
IRANI GUEDES DE MEDEIROS, brasileiro, casado, portador do 
CPF n.º294.150.124-04 residente e domiciliado Parnamirim/
RN, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata 
de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na moda-
lidade de Pregão, sob o número 06/2017, cujo objetivo fora a 
formalização de Aquisição de materiais de informática, desti-
nado a atender as necessidades de unidades administrativas 
pertencentes à Câmara Municipal de Parnamirim., em confor-
midade com as especifi cações 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 licitan-
tes vencedoras será de até 05 (cinco) dias, a contar da comuni-
cação de que está a sua disposição; que todas as condições re-
ferentes 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. CLÁUSULA PRIMEIRA.
  1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece 

as cláusulas e condições gerais referente à Aquisição de mate-
riais de informática, destinado a atender as necessidades de 
unidades administrativas pertencentes à Câmara Municipal de 
Parnamirim, cujas especifi cações, preços, quantitativos e for-
necedor foram previamente defi nidos 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 empre-
sa citada abaixo: 
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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 dis-
poníveis e as especifi cações dos materiais registrados, observa-
da a ordem de classifi cação indicada na licitação; 

 b) convocar o particular, via fax ou telefone, para reti-
rada da ordem de compra;

 c) observar para que, durante a vigência da presente 
ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e quali-
fi cação 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 fi ns 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 qualifi cação mínima dos respectivos gestores 
dos órgãos participantes; e, 

h) acompanhar e fi scalizar 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 defi nido 

na proposta de preços apresentada na licitação, contado da 
data de recebimento da nota de empenho; 

c) fornecer o material conforme especifi cação, marca e pre-
ço registrados na presente ARP; 

d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do 
órgão participante da presente ARP; 

e) providenciar a imediata correção de defi ciências, falhas 
ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, re-
ferentes às condições fi rmadas na presente ARP; 

f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 02 
(dois) dias corridos, documentação de habilitação e qualifi ca-
ção cujas validades encontrem-se vencidas; 

g) prover condições que possibilitem o atendimento das con-
dições fi rmadas 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 
inefi ciência ou irregularidades cometidas na execução das obri-
gações assumidas na presente ARP; 

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as 
obrigações fi scais, relativos ao material entregue, com base na 
presente ARP, exonerando a Administração Pública de respon-
sabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compati-
bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualifi cação 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 05/12/2017 pro-
longando-se até 04/12/2018, 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 reque-
rimento, e apresentar documentação que comprove a impossi-
bilidade 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 fi xos e irrea-

justáveis durante a validade desta ARP.
 4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de 

preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a compo-
sição 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 pre-
ços 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. CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

 5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser 
usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Públi-
ca, 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 benefi ciário 
da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela es-
tabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de servi-
ço, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas.

 5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) 
da presente Ata de Registro de Preços é o especifi cado no qua-
dro constate do item 4.3 desta ata de acordo com a respectiva 
classifi cação no Pregão Presencial n.º 6/2017-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 6/2017-CMP, que 
a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
 6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito 

através de crédito em conta, mediante autorização do CONTRA-
TANTE 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 fi scal 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 fi xadas na presente ARP. 

 § 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FOR-
NECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação fi nanceira. 

7. CLAUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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 7.1 A existência desta Ata de Registro de Preços não 
obriga os órgãos a fi rmar as futuras aquisições, sendo-lhe facul-
tada a realização de procedimento específi co 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 especifi -
cações resumidas do objeto, como também suas possíveis alte-
rações, serão publicados, em forma de extrato, no Jornal Ofi cial 
do município de Parnamirim/RN.

 7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revis-
to em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, caben-
do ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convocação do fornece-
dor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado. 

 7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Pre-
ços obedecerá as seguintes condições:

 7.4.1 Deverão ser entregues no prazo máximo defi nido 
na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da 
assinatura do instrumento de contrato. 

 7.4.2 Deverão ser entregues acondicionados adequa-
damente, 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 da Câmara 
Municipal de Parnamirim, em local defi nido pela Administração 
Municipal, observado os limites geográfi cos 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, qual-
quer tipo de problema ou garantia inferior ao defi nido na proposta 
apresentada na licitação, a contar do seu recebimento defi nitivo. 

 7.5.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá co-
lher 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 Defi nitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, por servidor ou comissão responsável, desde que: 
 7.5.4.2.1 a especifi cação 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 fi scal referente ao objeto for-

necido apenas será realizado após o recebimento defi nitivo. 
 7.5.4.4 Constatada irregularidades no objeto contratu-

al, esta Seção Judiciária poderá: 
 7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescin-

dir 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 especifi cação. 
 7.5.4.5 Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a 

contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, con-
tados a partir da data da notifi cação, para cumprir a determina-
ção exarada pela Administração. 

 7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes 
participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previs-
tas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e crimi-
nal 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 pra-
zo 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 determi-
nado 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 an-
teriores, 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 justifi cado e aceito pela Administração, em 
relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste 
Artigo, a licitante fi cará isenta das penalidades mencionadas. 

7.6.9 – As sanções de advertência e de suspensão temporá-
ria de licitar e contratar com a Administração poderão ser apli-
cadas à licitante juntamente com a multa. 

 7.6.10 – As penalidades fi xadas nesta cláusula serão 
aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secre-
taria 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 con-

vocatório e as condições da presente ARP. 
 7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no 

prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justifi cado 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 
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hipótese prevista na legislação; e 
 7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente 

justifi cadas. 
 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 GEREN-
CIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfei-
ta execução contratual. 

 7.7.2.1 - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos 
termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, fi cam 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 median-
te competente processo administrativo com despacho funda-
mentado do Presidente desta Casa Legislativa.

8. CLAUSULA OITAVA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 8.1 Os casos omissos desta ARP serão 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 dúvi-
das 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, 05 de dezembro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CNPJ: 09.116.070/0001-84

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
CPF: 294.150.124-04

PRESIDENTE

EBARA TECNOLOGIA LTDA EPP
CNPJ: 04.471.402/0001-25

MODESTO BATISTA DE MORAIS 
CPF: 466.708.744-72

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017

Aos às 14:57 horas, na Câmara Municipal de Parnamirim, 
Estado do Rio Grande do Norte, sito a Av. Castor Vieira Ré-
gis, s/n – Cohabinal – Parnamirim/RN, neste ato represen-
tada pela Câmara Municipal de Parnamirim o senhor IRANI 
GUEDES DE MEDEIROS, brasileiro, casado, portador do CPF 
n.º294.150.124-04 residente e domiciliado Parnamirim/RN, 
doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata 
de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na mo-
dalidade de Pregão, sob o número 06/2017, cujo objetivo 
fora a formalização de Aquisição de materiais de informática, 
destinado a atender as necessidades de unidades adminis-
trativas pertencentes à Câmara Municipal de Parnamirim., 
em conformidade com as especifi cações dispostas no Edi-
tal 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 as-
sinatura do Contrato pelas licitantes vencedoras será de até 
05 (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. CLÁUSULA PRIMEIRA.
 1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece 

as cláusulas e condições gerais referente à Aquisição de ma-
teriais de informática, destinado a atender as necessidades de 
unidades administrativas pertencentes à Câmara Municipal de 
Parnamirim., cujas especifi cações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente defi nidos através do procedi-
mento 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 empre-
sa citada abaixo: 
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2.1.1 - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Com-
pras. 

 a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que 
solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos dis-
poníveis e as especifi cações dos materiais registrados, observa-
da a ordem de classifi cação indicada na licitação; 

 b) convocar o particular, via fax ou telefone, para reti-
rada da ordem de compra;

 c) observar para que, durante a vigência da presente 
ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e quali-
fi cação 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 fi ns 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 qualifi cação mínima dos respectivos 
gestores dos órgãos participantes; e, 

 h) acompanhar e fi scalizar o cumprimento das condi-
ções 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 má-

ximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
 b) entregar o material solicitado no prazo máximo de-

fi nido na proposta de preços apresentada na licitação, contado 
da data de recebimento da nota de empenho; 

 c) fornecer o material conforme especifi cação, marca 
e preço registrados na presente ARP; 

 d) entregar o material solicitado no respectivo endere-
ço do órgão participante da presente ARP; 

 e) providenciar a imediata correção de defi ciências, 
falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIA-
DOR, referentes às condições fi rmadas na presente ARP; 

 f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo 
de 02 (dois) dias corridos, documentação de habilitação e qua-
lifi cação cujas validades encontrem-se vencidas; 

 g) prover condições que possibilitem o atendimento 
das condições fi rmadas a partir da data da assinatura da pre-
sente ARP; 

 h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos ór-
gãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados 
por inefi ciência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas na presente ARP; 

 i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir 
com as obrigações fi scais, 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 com-
patibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualifi cação exigidas na licitação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
 3.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 

um período de 12 (doze) meses, iniciando em 05/12/2017 pro-
longando-se até 04/12/2018, 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 reque-
rimento, e apresentar documentação que comprove a impossi-
bilidade 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 fi xos e irrea-

justáveis durante a validade desta ARP.
 4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de 

preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a compo-
sição 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 pre-
ços 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. CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

 5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser 
usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Públi-
ca, 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 benefi ciário 
da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela es-
tabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de servi-
ço, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas.

 5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) 
da presente Ata de Registro de Preços é o especifi cado no qua-
dro constate do item 4.3 desta ata de acordo com a respectiva 
classifi cação no Pregão Presencial n.º 06/2017-CMP.

 5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão 
observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constan-
tes do Edital do Pregão Presencial N.º 06/2017-CMP, que a pre-
cedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
 6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito 

através de crédito em conta, mediante autorização do CONTRA-
TANTE 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 fi scal 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 fi xadas na presente ARP. 

 § 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FOR-
NECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação fi nanceira. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 7.1 A existência desta Ata de Registro de Preços não 

obriga os órgãos a fi rmar as futuras aquisições, sendo-lhe facul-
tada a realização de procedimento específi co 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 especifi -
cações resumidas do objeto, como também suas possíveis alte-
rações, serão publicados, em forma de extrato, no Jornal Ofi cial 
do município de Parnamirim/RN.

 7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no merca-
do, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convoca-
ção do fornecedor registrado para negociar o novo valor compa-
tível ao mercado. 

 7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Pre-
ços obedecerá as seguintes condições:

 7.4.1 Deverão ser entregues no prazo máximo defi nido 
na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da 
assinatura do instrumento de contrato. 

 7.4.2 Deverão ser entregues acondicionados adequada-
mente, de forma a permitir completa segurança durante o trans-
porte e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados. 

 7.4.3 A entrega deverá ser feita na sede do Município, 
em local defi nido pela Administração Municipal, observado os 
limites geográfi cos 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, qual-
quer tipo de problema ou garantia inferior ao defi nido na proposta 
apresentada na licitação, a contar do seu recebimento defi nitivo. 

 7.5.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá co-
lher 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 Defi nitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, por servidor ou comissão responsável, desde que: 
 7.5.4.2.1 a especifi cação 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 fi scal referente ao objeto for-

necido apenas será realizado após o recebimento defi nitivo. 
 7.5.4.4 Constatada irregularidades no objeto contratu-

al, esta Seção Judiciária poderá: 
 7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescin-

dir 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 especifi cação. 
 7.5.4.5 Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a 

contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, con-
tados a partir da data da notifi cação, para cumprir a determina-
ção exarada pela Administração. 

 7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes 
participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previs-
tas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e crimi-
nal 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 an-
teriores, 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 justifi cado e aceito pela Administração, em 
relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste 
Artigo, a licitante fi cará 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 fi xadas nesta cláusula serão 
aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secre-
taria 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 con-

vocatório e as condições da presente ARP. 
 7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no 

prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justifi cado 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, devida-
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mente 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 GEREN-
CIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfei-
ta execução contratual. 

 7.7.2.1 - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos 
termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, fi cam 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 median-
te competente processo administrativo com despacho funda-
mentado do Presidente desta Casa Legislativa.

8. CLÁUSULA OITAVA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 8.1 Os casos omissos desta ARP serão 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 dúvi-
das 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, 05 de dezembro de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CNPJ: 09.116.070/0001-84

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
CPF: 294.150.124-04

PRESIDENTE

 
J INACIO DE AZEVEDO ME

CNPJ: 17.180.188/0001-08
JOSÉ INÁCIO DE AZEVEDO 

CPF: 13.072.914-04

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017

Aos 05/12/2017 às 15:53 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 re-
presentada pela Câmara Municipal de Parnamirim o senhor 
IRANI GUEDES DE MEDEIROS, brasileiro, casado, portador do 
CPF n.º294.150.124-04 residente e domiciliado Parnamirim/
RN, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata 
de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na moda-
lidade de Pregão, sob o número 06/2017, cujo objetivo fora a 
formalização de Aquisição de materiais de informática, desti-
nado a atender as necessidades de unidades administrativas 
pertencentes à Câmara Municipal de Parnamirim., em confor-
midade com as especifi cações 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 licitan-
tes vencedoras será de até 05 (cinco) dias, a contar da comuni-
cação de que está a sua disposição; que todas as condições re-
ferentes 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 Aquisição de mate-
riais de informática, destinado a atender as necessidades de 
unidades administrativas pertencentes à Câmara Municipal de 
Parnamirim., cujas especifi cações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente defi nidos através do procedi-
mento 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 empre-
sa citada abaixo: 
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2.1.1 - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Com-
pras. 

 a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que 
solicitado, o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos dis-
poníveis e as especifi cações dos materiais registrados, observa-
da a ordem de classifi cação indicada na licitação; 

 b) convocar o particular, via fax ou telefone, para reti-
rada da ordem de compra;

 c) observar para que, durante a vigência da presente 
ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e quali-
fi cação exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com 
as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas 
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certidões ou documentos vencidos;
 d) conduzir eventuais procedimentos administrativos 

de renegociação de preços registrados, para fi ns 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 qualifi cação mínima dos respectivos 
gestores dos órgãos participantes; e, 

 h) acompanhar e fi scalizar o cumprimento das condi-
ções 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 má-

ximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
 b) entregar o material solicitado no prazo máximo de-

fi nido na proposta de preços apresentada na licitação, contado 
da data de recebimento da nota de empenho; 

 c) fornecer o material conforme especifi cação, marca 
e preço registrados na presente ARP; 

 d) entregar o material solicitado no respectivo endere-
ço do órgão participante da presente ARP; 

 e) providenciar a imediata correção de defi ciências, 
falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIA-
DOR, referentes às condições fi rmadas na presente ARP; 

 f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo 
de 02 (dois) dias corridos, documentação de habilitação e qua-
lifi cação cujas validades encontrem-se vencidas; 

 g) prover condições que possibilitem o atendimento 
das condições fi rmadas a partir da data da assinatura da pre-
sente ARP; 

 h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos ór-
gãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados 
por inefi ciência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas na presente ARP; 

 i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir 
com as obrigações fi scais, 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 compati-
bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualifi cação 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 05/12/2017 pro-
longando-se até 04/12/2018, 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 reque-
rimento, e apresentar documentação que comprove a impossi-
bilidade 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 fi xos e irrea-

justáveis durante a validade desta ARP.
 4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de 

preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a compo-
sição 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 pre-
ços 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. CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS

 5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser 
usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Públi-
ca, 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 benefi ciário 
da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela es-
tabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de servi-
ço, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas.

 5.2. O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) 
da presente Ata de Registro de Preços é o especifi cado no qua-
dro constate do item 4.3 desta ata de acordo com a respectiva 
classifi cação no Pregão Presencial n.º 06/2017-CMP.

 5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão 
observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constan-
tes do Edital do Pregão Presencial N.º 06/2017-CMP, que a pre-
cedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
 6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito 

através de crédito em conta, mediante autorização do CONTRA-
TANTE 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 fi scal 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 fi xadas na presente ARP. 

 § 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FOR-
NECEDOR, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação fi nanceira. 

7. CLAUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 7.1 A existência desta Ata de Registro de Preços não 

obriga os órgãos a fi rmar as futuras aquisições, sendo-lhe facul-
tada a realização de procedimento específi co 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 especifi -
cações resumidas do objeto, como também suas possíveis alte-
rações, serão publicados, em forma de extrato, no Jornal Ofi cial 
do município de Parnamirim/RN.

 7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser 
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revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no merca-
do, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR providenciar a convoca-
ção do fornecedor registrado para negociar o novo valor compa-
tível ao mercado. 

 7.4. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Pre-
ços obedecerá as seguintes condições:

 7.4.1 Deverão ser entregues no prazo máximo defi nido 
na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da 
assinatura do instrumento de contrato. 

 7.4.2 Deverão ser entregues acondicionados adequa-
damente, 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 defi nido pela Administração Municipal, observado os 
limites geográfi cos 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 defi nido na 
proposta apresentada na licitação, a contar do seu recebimento 
defi nitivo. 

 7.5.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá co-
lher 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 Defi nitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, por servidor ou comissão responsável, desde que: 
 7.5.4.2.1 a especifi cação 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 fi scal referente ao objeto for-

necido apenas será realizado após o recebimento defi nitivo. 
 7.5.4.4 Constatada irregularidades no objeto contratu-

al, esta Seção Judiciária poderá: 
 7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescin-

dir 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 especifi cação. 

 7.5.4.5 Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a 
contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, con-
tados a partir da data da notifi cação, para cumprir a determina-
ção exarada pela Administração. 

 7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes 
participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previs-
tas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e crimi-
nal 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 pra-
zo 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 determi-
nado 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 an-
teriores, 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 justifi cado e aceito pela Administração, em 
relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste 
Artigo, a licitante fi cará 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 fi xadas nesta cláusula serão 
aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secre-
taria 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 con-

vocatório e as condições da presente ARP. 
 7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no 

prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justifi cado 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 

justifi cadas. 
 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 GEREN-
CIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfei-
ta execução contratual. 
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 7.7.2.1 - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos 
termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, fi cam 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 median-
te competente processo administrativo com despacho funda-
mentado do Presidente desta Casa Legislativa.

8. CLAUSULA OITAVA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 8.1 Os casos omissos desta ARP serão 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 dúvi-
das 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, 05/12/2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CNPJ: 09.116.070/0001-84

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
CPF: 294.150.124-04

PRESIDENTE

 
RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME

CNPJ: 13.165.472/0001-46
ANDRÉ BRUN CAMELO E SOUZA

CPF: 102.480.864-56


