
       

PORTARIA Nº. 0581, de 30 de maio, de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, 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: 

Art. 1º. Exonerar, TATIANA CRISTINA DA SILVA SOUSA, de exer-
cer o cargo em comissão de Enfermeira no Programa Estratégia de Saúde da 
Família – ESF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0582, de 30 de maio, de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, 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: 

Art. 1º. Nomear, ARLETE MARIA DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Enfermeira no Programa Estratégia de Saúde da Família – 
ESF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – SESAD.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0585, de 04 de junho de 2018.

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

RESOLVE: 

Art. 1º. Exonerar, a pedido, JÚLIA FERREIRA LOPES, de exercer o 
cargo em comissão de Diretora Geral Hospitalar, do Hospital Maternidade 
Divino Amor -  HMDA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SESAD.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0586, de 04 de junho de 2018.

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

RESOLVE: 

Art. 1º. Exonerar FRANCISCO DE AQUINO SILVA, de exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Obras Públicas, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas e Saneamento - SEMOP.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0587, de 04 de junho de 2018.

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

Art. 1º. Exonerar EDSON BEZERRA PEIXOTO, de exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Infraestrutura, lotado na Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos - SEMSUR.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0588, de 04 de junho de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas atri-
buições 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 FRANCISCO DE AQUINO SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Infraestrutura, lotado na Secretaria Munici-
pal de Serviços Urbanos - SEMSUR.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0589, de 04 de junho de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas atri-
buições 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. Destituir o Servidor DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA FILHO, 
mat.1217, de responder pela Direção Médica da Unidade de Pronto Atendimen-
to - UPA, da Secretaria Municipal de Saúde - SESAD, até ulterior deliberação.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0590, de 04 de junho de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas atri-
buições 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. Designar o Servidor DEOCLÉCIO MARQUES DE LUCENA FI-
LHO, mat.1217, para responder pela Direção Geral Hospitalar, do Hospital 
Maternidade Divino Amor – HMDA, da Secretaria Municipal de Saúde - SE-
SAD, até ulterior deliberação.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIA Nº. 0591, de 04 de junho de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, no uso de suas atri-
buições 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. Designar o Servidor FIRMINO LUCAS BARRETO DE MATOS 
NOBRE, para responder pela Direção Médica da Unidade de Pronto Atendimen-
to - UPA, da Secretaria Municipal de Saúde - SESAD, até ulterior deliberação.

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

Publique-se. Cumpra-se.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito

PORTARIAS
SEARH

PORTARIA N° 035/2018 – GAB/SEARH, de 04 de Junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 
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RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE, 
matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-17 para, sem prejuízo de suas atri-
buições, exercer a função de GESTORA DO CONTRATO abaixo listado, 
celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria 
Municipal da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
 a) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que 

foi pactuado;
	 b)	Sugerir	eventuais	modificações	contratuais;
 c) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o 

caso,	subsidiado	pelas	anotações	do	fiscal	do	contrato	respectivo;
 d) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à al-

teração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação  dos extratos, a ve-
rificação	da	manutenção		das		condições		de		habilitação,		informar	dotações	
orçamentárias	entre		demais	providências	afins;

 e) Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de 
todas as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do Con-
trato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer 
a inexecução parcial ou total do contrato nos termos dos Art. 77 e 78, e 
atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 a) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 b) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
	 c)	Possuir	condição	que	enseje	conflito	de	interesses	que	impor-

tem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA N° 036/2018 – GAB/SEARH, de 04 de Junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE, 
matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-17 para, sem prejuízo de suas atri-

buições, exercer a função de GESTORA DO CONTRATO abaixo listado, 
celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria 
Municipal da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
 f) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que 

foi pactuado;
	 g)	Sugerir	eventuais	modificações	contratuais;
 h) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o 

caso,	subsidiado	pelas	anotações	do	fiscal	do	contrato	respectivo;
 i) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à al-

teração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação  dos extratos, a ve-
rificação	da	manutenção		das		condições		de		habilitação,		informar	dotações	
orçamentárias	entre		demais	providências	afins;

 j) Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de 
todas as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do Con-
trato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer 
a inexecução parcial ou total do contrato nos termos dos Art. 77 e 78, e 
atendidos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 d) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 e) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
	 f)	Possuir	condição	que	enseje	conflito	de	interesses	que	impor-

tem em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA N° 037/2018 – GAB/SEARH, de 04 de Junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE, 
matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-17 para, sem prejuízo de suas atri-
buições, exercer a função de GESTORA DO CONTRATO abaixo listado, 
celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria 
Municipal da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

ORDEM DE

COMPRA

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

59/2018 –

SEARH

JOAQUIM F. NETO

EIRELI – CNPJ Nº

40.783.060/0001-42.

Confecção de materiais 

gráficos destinados a todas as 

secretarias do Município de 

Parnamirim/RN.

ORDEM DE

COMPRA

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

003/2018 –

SEARH

FD COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA –

CNPJ Nº
70.026.240/0001-40.

Aquisição de gêneros 
alimentícios para atender a 
Secretaria Municipal de 
Administração do Município de 
Parnamirim/RN no mês de 
fevereiro de 2018.
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Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
 k) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que 

foi pactuado;
	 l)	Sugerir	eventuais	modificações	contratuais;
 m) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o 

caso,	subsidiado	pelas	anotações	do	fiscal	do	contrato	respectivo;
 n) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à al-

teração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação  dos extratos, a ve-
rificação	da	manutenção		das		condições		de		habilitação,		informar	dotações	
orçamentárias	entre		demais	providências	afins;

 o) Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de 
todas as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do Con-
trato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a 
inexecução parcial ou total do contrato nos termos dos Art. 77 e 78, e atendi-
dos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 g) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 h) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
	 i)	Possuir	condição	que	enseje	conflito	de	interesses	que	importem	

em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA N° 038/2018 – GAB/SEARH, de 04 de Junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS 
RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com o Art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93, 

RESOLVE: 

Art.1º Designar a servidora ADRIANA MOURA ACIOLE FREIRE, 
matrícula Nº 11231, CPF n° 024.392.754-17 para, sem prejuízo de suas atri-
buições, exercer a função de GESTORA DO CONTRATO abaixo listado, 
celebrado pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria 
Municipal da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH:

Art. 2° O Gestor do(s) Contrato(s) possui competência para:
 p) Tratar com o contratado, exigindo que este cumpra com o que 

foi pactuado;
	 q)	Sugerir	eventuais	modificações	contratuais;
 r) Comunicar a falta de materiais e recusar o serviço se for o caso, 

subsidiado	pelas	anotações	do	fiscal	do	contrato	respectivo;
 s) Formalizar os termos aditivos e apostilamentos relativos à al-

teração no projeto, prorrogação dos prazos, a publicação  dos extratos, a ve-
rificação	da	manutenção		das		condições		de		habilitação,		informar	dotações	
orçamentárias	entre		demais	providências	afins;

 t) Manter o(a) Secretário(a) da respectiva pasta, informado(a) de 
todas as ocorrências relativas ao Contrato, com o auxílio do Fiscal do Con-
trato, para adoção do procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a 
inexecução parcial ou total do contrato nos termos dos Art. 77 e 78, e atendi-
dos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações.

Art. 3° Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor 
ora designado não se enquadra nas seguintes situações de impedimento:

 j) Ser responsável pela execução do próprio contrato;
 k) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação;
	 l)	Possuir	condição	que	enseje	conflito	de	interesses	que	importem	

em óbice à designação como Fiscal de Contrato.

Art. 4° A atribuição do Gestor do(s) Contrato(s) não será remunerada, 
nem poderá ser recusada, salvo nos casos de impedimento legal.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIA Nº 288/2018 – SEARH, de 17 de maio de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE-
CURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim – Lei nº 
140/69 e na Lei nº 8.112/90, aqui utilizada como legislação subsidiária, e;

 Considerando as atribuições da Comissão Permanente de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar – COPAD, instituída através do Decreto 
Municipal nº 5.834, de 22 de março de 2017;

 Considerando a determinação contida no Despacho s/nº protoco-
aldo sob o nº 404284/2018 de 13 de março de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar, com fundamento nos artigos 194 e 195 da Lei nº 
140/69, Processo de Sindicância, para apurar, no âmbito da Secretaria Mu-
nicipal	 de	 Saúde,	 as	 denúncias	 de	 furto	 de	 combustível	 de	 veículo	 oficial	
do tipo S10, cor azul de placas NNK 8498 diesel, naquelas dependências, e 
demais fatos conexos, constantes no processo protocolado sob o nº 404284. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do os seus efeitos a 01 de agosto de 2017.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

ORDEM DE

COMPRA

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

005/2018 –

SEARH

CAVALCANTE E CIA

LTDA – CNPJ Nº

10.655.938/0001-01.

Aquisição de gêneros 

alimentícios para atender a 

Secretaria Municipal de 

Administração do Município de

Parnamirim/RN no mês de 

fevereiro de 2018.

ORDEM DE

COMPRA

EMPRESA

CONTRATADA

OBJETO

007/2017 –

SEARH

FRANCISCO FÁBIO DOS
SANTOS – CNPJ Nº
17.170.068/0001-11.

Aquisição de câmeras de monitoramento e 
fechaduras eletromagnéticas, incluindo a 
instalação das mesmas, destinadas ao Gabinete
da Secretaria Municipal de Administração e 
dos Recursos Humanos do Município de 
Parnamirim/RN.
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PORTARIA Nº 289/2018 – SEARH, de 17 de maio de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE-
CURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 
no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parnamirim – Lei nº 
140/69 e na Lei nº 8.112/90, aqui utilizada como legislação subsidiária, e;

 Considerando as atribuições da Comissão Permanente de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar – COPAD, instituída através do Decreto 
Municipal nº 5.834, de 22 de março de 2017;

 Considerando a determinação contida no Despacho s/nº proto-
colado sob o nº 403896/2018 de 22 de fevereiro de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar, com fundamento nos artigos 194 e 195 da Lei nº 
140/69, Processo de Sindicância, para apurar, no âmbito da Secretaria Muni-
cipal	de	Saúde,	as	denúncias	de	furto	de	pneus	estepes	dos	veículos	oficiais	
do tipo Novo Gol TL MCV de placas QGT 7760 e QGT 8870, naquelas 
dependências, e demais fatos conexos, constantes no processo protocolado 
sob o nº 403896. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo os seus efeitos a 01 de agosto de 2017.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração e dos Recursos Humanos

PORTARIAS
SESDEM

PORTARIA Nº 30, DE 30 DE MAIO DE 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA SO-
CIAL E MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 121/2017;

 CONSIDERANDO o encerramento dos trabalhos da Comissão de 
Sindicância nº 002/2018, instituída pela Portaria nº Portaria nº 006/2018 – GS/
SESDEM,	publicada	no	Diário	Oficial	do	Município	nº	2447,	de	20/03/2018;

 CONSIDERANDO o Princípio Constitucional da Publicidade 
dos Atos Administrativos;

 CONSIDERANDO que a Comissão de Sindicância entendeu que 
os	elementos	colhidos		permitiram	confirmar	a	prática	da	suposta	irregularidade,	
motivo pelo qual, foi proposta a medida advertência prevista nos Artigos 175, 
inciso I, e 181, ambos do Estatuto do Servidor do Município de Parnamirim;

 CONSIDERANDO que este Secretário de Segurança, Defesa 
Social e Mobilidade Urbana acatou os termos do Relatório Final da Comis-
são em sua integralidade;

RESOLVE:

Art. 1º - Aplicar a advertência verbal ao servidor ARTUR EUGÊNIO 
GOMES DE SANTANA - MATRÍCULA Nº 3960;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

 
Parnamirim/RN, 30 de maio de 2018.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana

AVISO
CPL

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2018

O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por intermédio de sua Pregoeira, 
torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO - SRP, cujo objeto é a aquisição de veículos automotores de fabricação na-
cional, visando a substituição gradativa da frota para atender as necessidades 
das diversas Secretarias Municipais. A sessão de disputa será no dia 19 de ju-
nho de 2018, às 10:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se à dispo-
sição	dos	interessados	no	site:	www.licitacoes-e.com.br	com	nº	de	identifica-
ção:722056. Informações poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3272-7174.

Parnamirim, 05 de junho de 2018.

MARIANA GUERREIRO FONSECA
Pregoeira/PMP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 002/2018/SESAD

O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, por intermédio de sua Pregoeira, 
torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO, cujo objeto é a Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, para futura aquisição de produtos descartáveis para distribuição das 
refeições de pacientes fornecidas pelo Setor de Nutrição e Dietética do Hospi-
tal Maternidade do Divino Amor. A sessão de disputa será no dia 19 de junho 
de 2018, às 10:00 horas, horário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição 
dos	interessados	no	site:	www.licitacoes-e.com.br	com	nº	de	identificação:	
722189. Informações poderão ser obtidas pelo Telefone: (84) 3645-3303.

Parnamirim, 05 de junho de 2018.

AYLEIDE SAHVEDRO T. E S. DE LIMA
Pregoeira/PMP
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AVISO
SEPLAF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS vem republicar por adequação o Quadro de Detalhamento de Despesas do 
exercício 2018, tendo em vista a adaptação das fontes de recursos orçamentarias, conforme determina o anexo VIII da Resolução 32/2016 – TCE.
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2018 - SEMEC 
– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura / SANDRA LÍLIAN DINIZ 
BEZERRA CARTAXO FERREIRA, CPF nº 009.326.854-80. OBJETO: 
Locação do imóvel (galpão) situado na Av. Tenente Medeiros, 143 – Centro, 
Parnamirim/RN, para acomodação dos materiais e equipamentos que serão 
distribuídos às unidades escolares do município. VALOR: R$3.030,25 (três 
mil e trinta reais e vinte e cinco centavos) mensais, perfazendo o total anual 
de R$ 36.363,00 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e três reais). VIGÊN-
CIA: 17 de maio de 2018 à 16 de maio de 2019. RECURSOS: 01001 – Pró-
prios; 02.0610 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; ELEMENTO 
DE DESPESAS: 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, X, da Lei Nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores.  

Parnamirim/RN, 17 de maio de 2018. 

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL
Secretária Municipal de Educação e Cultura

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2018 - SEMEC – MUNICÍPIO 
DE PARNAMIRIM, através da Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura / SANDRA LÍLIAN DINIZ BEZERRA CARTAXO FERREIRA, 
CPF nº 009.326.854-80. OBJETO: Locação do imóvel (galpão) situado na 
Av. Tenente Medeiros, 143 – Centro, Parnamirim/RN, para acomodação dos 
materiais e equipamentos que serão distribuídos às unidades escolares do mu-
nicípio. VALOR: R$3.030,25 (três mil e trinta reais e vinte e cinco centavos) 
mensais, perfazendo o total anual de R$ 36.363,00 (trinta e seis mil trezentos 

e sessenta e três reais). VIGÊNCIA: 17 de maio de 2018 à 16 de maio de 
2019. RECURSOS: 01001 – Próprios; 02.0610 – Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura. ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.36 – Outros ser-
viços de terceiros – Pessoa Física. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº 004/2018 – SEMEC; Art. 24, X, da Lei Nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.  

Parnamirim/RN, 17 de maio de 2018. 

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA DANTAS MACIEL
Secretária Municipal de Educação e Cultura

EXTRATO
SESAD

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018

Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: Formação de Registro de 
Preços referente a aquisição de material médico-hospitalar para atender as 
necessidades das Unidades Hospitalares do Município de Parnamirim/RN. 
Vigência: 24/05/2018 a 24/05/2019; Modalidade de Licitação: Pregão Ele-
trônico para Registro de Preços nº 016/2018; Processo nº 376394/2017; Con-
tratada: F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO - Lotes: 07, 10, 21, 24, 
32, 37, 39, 46, 48 e 53 no valor global de R$ 771.402,72 (setecentos e setenta 
e um mil, quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos).  Fundamento 
Legal: Decreto Municipal n° 5.864/2017 e Lei nº 10.520/2002. Signatários: 
Severino Azevedo de Oliveira Júnior - Secretário Municipal de Saúde e Fran-
cisco Wilton Cavalcante Monteiro pela empresa.

EXTRATO
SEMEC
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EMPRESA: F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO

CNPJ:  07.055.280/0001-84 E-mail: fwiltonmonteiro@gmail.com Telefone: (84) 3321-5054

Endereço: Rua Edmar Francisco Pereira, 508, Aeroporto II, Mossoró/RN. CEP: 40.010-020

Item Especificações dos produtos Quantidade Unidade Marca Valor Unit. (R$)

LOTE 7

01 Algodão hidrofilo em rolo, macio,  absorvente,

isento  de  impurezas,  envolvido  em  papel

especial, interfolhado, com 250g 600 UND NEVOA 4,40

02 Algodão hidrofilo em rolo, macio,  absorvente,

isento  de  impurezas,  envolvido  em  papel

especial, interfolhado, com 500g 3.360 UND NEVOA 8,38

LOTE 10

01 Avental  descartável,  uso  hospitalar,

polipropileno,  manga  longa,  punho  fechado

c/elástico, frente fechada, impermeável, atóxico,

hipoalérgico, maleável e resistente, sem velcro,

30g/m 1.920 UND DEJAMARO 1,39

LOTE 21

01
Clamp  umbilical,  estéril,  confeccionado  em

plástico resistente, atóxico, em forma de pinça

dentada internamente e com fecho de segurança

inviolável, medindo aproximadamente 6cm.
8.400 UND WILTEX 0,26

LOTE 24

01 Coletor universal com tampa rosqueadora, com

boca larga de no mínimo 45mm, confeccionado

em polipropileno,  não estéril,  com capacidade

de 80 ml. 6.000 UND PETNOR 0,30

LOTE 32

01 Dispositivo intravenoso, com agulha especial de

parede  fina,  siliconizada,  estéril,  calibre  19G.

(Scalp 19) 37.200 UND TOP MED 0,15

02 Dispositivo intravenoso, com agulha especial de

parede  fina,  siliconizada,  estéril,  calibre  21G

(Scalp 21) 98.400 UND TOP MED 0,16

03 Dispositivo intravenoso, com agulha especial de

parede  fina,  siliconizada,  estéril,  calibre  23G.

(Scalp 23) 108.000 UND TOP MED 0,16

04 Dispositivo intravenoso, com agulha especial de

parede  fina,  siliconizada,  estéril,  calibre  25G.

(Scalp 25) 20.400 UND TOP MED 0,15

05 Dispositivo intravenoso, com agulha especial de

parede  fina,  siliconizada,  estéril,  calibre  27G.

(Scalp 27) 6.000 UND TOP MED 0,15

LOTE 37

01
Equipo para infusão de sangue e hemoderivados

com câmara  flexível  e  filtro  para  retenção  de

partículas, tubo em vinil translúcido, com pinça

rolete  e flash-ball, estéril.
3.600 UND

MEDGOLDMA

N 2,99

02
Equipo  para  soro,  macrogotas,  dotado  de

câmara flexível com gotejador de 1mL/20 gotas

e  filtro  de  ar  e  injetor  lateral,  tubo  em  vinil

translúcido c/ pinça rolete, flash-ball , estéril.
91.200 UND TKL 0,84

03 Equipo  de infusão por gravidade e macrogotas

com bureta 100 mL 600 UND TKL 4,90
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04 Equipo para soro, microgotas, dotado de câmara

graduada  (100ml)  com  gotejador  de  1mL/20

gotas  e  filtro  de  ar  lateral,  tubo  em  vinil

translúcido c/  pinça  rolete,  flash-ball  e  injetor

lateral, estéril.  MICROFIX 3.600 UND

MEDGOLDMA

N 1,29

LOTE 39

01 Esparadrapo  em  tecido  de  algodão

impermeabilizado,  com  aditividade  firme  e

segura,  carretel  c/  10cm  x  4,5m,  com  capa

plástica de proteção. 6.864 ROLO MISSNER 5,46

02 Esparadrapo em tecido sintético de acetato, com

massa  adesiva  a  base  de  resina  acrílica

hipoalérgica, 10cm x 4,5m. 2.976 ROLO MISSNER 4,16

LOTE 46

01 Luva  cirúrgica  em  látex  natural,  anatômica,

antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó

bioadsorvível,  estéril, nº 6,5. 7.200 PAR

FRONTINENS

E 0,85

02 Luva  cirúrgica  em  látex  natural,  anatômica,

antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó

bioadsorvível,  estéril, nº 7,0. 86.400 PAR

FRONTINENS

E 0,82

03 Luva  cirúrgica  em  látex  natural,  anatômica,

antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó

bioadsorvível, estéril, nº 7,5. 86.400 PAR

FRONTINENS

E 0,83

04 Luva  cirúrgica  em  látex  natural,  anatômica,

antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó

bioadsorvível, estéril, nº 8,0. 16.800 PAR

FRONTINENS

E 0,84

05 Luva  cirúrgica  em  látex  natural,  anatômica,

antiderrapante, cano longo, lubrificada com pó

bioadsorvível, estéril, nº 8,5. 3.600 PAR

FRONTINENS

E 0,85

06
Luva para procedimento não cirúrgico, em látex

natural, ambidestra, cano curto, lubrificada, não

estéril, tamanho G, caixa c/ 100 unidades.
2.400 CAIXA

FRONTINENS

E 13,99

07
Luva para procedimento não cirúrgico, em látex

natural, ambidestra, cano curto, lubrificada, não

estéril, tamanho M, caixa c/ 100 unidades.
10.800 CAIXA

FRONTINENS

E 14,00

08
Luva para procedimento não cirúrgico, em látex

natural, ambidestra, cano curto, lubrificada, não

estéril, tamanho P, caixa c/ 100 unidades.
10.800 CAIXA

FRONTINENS

E 14,00

09 Luva para procedimento não cirúrgico, em látex

natural, ambidestra, cano curto, lubrificada, não

estéril,  tamanho  EXTRA-PEQUENA  (PP),

caixa c/ 100 unidades. 1.200 CAIXA

FRONTINENS

E 14,00

LOTE 48

01
Máscara cirúrgica descartável, retangular, comt

ripla camada em não tecido gramatura 30, com

clip integrado. Pct c/ 100 und
216.000 UND

LABORIMPOR

T 0,10

02 Máscara de Proteção PFF-2 / N-95 2.880 UND KSN 1,94

LOTE 53

01 Preservativo  sem  lubrificante  para

ultrassonografia 3.456 UND INOVATEX 0,22
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EXTRATO DO CONTRATO Nº. 001/2018 — SESDEM

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 001/ 2017 – SESDEM – CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM através da Secretaria 
Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana e a empresa 
COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.. 
OBJETO: Fornecimento de Equipamentos de Sistema de Circuito Fechado 
de TV (CFVT) por IP, compreendendo instalação e manutenção com forneci-
mento de equipamentos, materiais, mão de obra, componentes e dispositivo 
de testes e equipamentos de segurança. VALOR GLOBAL ESTIMADO: 
R$ 1.895.387,00 (Hum milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, trezentos e 
oitenta e sete reais). VIGÊNCIA: 18 meses. RECURSOS: - Fonte: 01000000 
– Recursos Ordinários – Unidade Orçamentária: 02.091 – Sec. Mun. Seg. 
Def. Social e Mob. Urb. – Função: 06  – Subfunção: 183 – Tecnologia da 
Informação. – Ação: 1069 – Elemento: 44.90.52: Equipamento e Materiais 
Permanentes,- Fonte: 0112200000 – Receita de Multas e autos de infração 
de trânsito. (Vinculado) – Unidade Orçamentária: 02.091 – Sec. Mun. Seg. 
Def. Social e Mob. Urb. – Função: 06  – Subfunção: 183 – Tecnologia da 
Informação. – Ação: 1069 – Elemento: 44.90.52: Equipamento e Materiais 
Permanentes e 44.90.39: Outros Serviços de Terceiros – PJ  – FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e 

Mobilidade Urbana
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO 
DE APOSTILAMENTO 

AO CONTRATO Nº. 005/2017

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 005/2017, CELEBRADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM E A EMPRESA PÓS DADOS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.: 
Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva do Equipamento de Auto-
envelopadora.	VIGÊNCIA:	14/09/2018.	Com	a	finalidade	de	atualização	da	
dotação orçamentária de acordo com o novo sistema da (TopDown), com 
o valor de global de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.091 – SEC. MUN. DE SE-
GURANÇA, DEFESA SOCIAL E MOB. URB. - Função: 26  - TRANS-
PORTE, Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL, Programa: 0002 
– Rotina, Integração e Modernização, Ação: 2912 – Manutenção e Funciona-
mento da Unidade, Natureza: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA, Fonte: 0100000000 – Recursos Ordiná-
rios, Região: 0001 – PARNAMIRIM.

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Segurança, Defesa Social e 

Mobilidade Urbana

EXTRATO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2016 
- CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/
RN/ FORTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP - CNPJ N° 
07.864.090/0001-08. OBJETO: O presente II Termo Aditivo tem por objeto 
prorrogar por mais 06 (seis) meses a vigência do Contrato nº 007/2016 - Con-
tratação de empresa especializada em locação de mão-de-obra para manuten-
ção e conservação desta Casa Legislativa na quantidade de: 04 (quatro) Auxi-
liares de Serviços; 01 (um) Garçom; 05 (cinco) Porteiros; 01 (um) Bombeiro 
Hidráulico e 01 (um) Auxiliar de Jardineiro e 02 (dois) Motoristas. VALOR 
TOTAL: R$ 207.717,42 (duzentos e sete mil, setecentos e dezessete reais 
e quarenta e dois centavos). RECURSOS: 01.031.001.2801 – Manutenção 
e Funcionamento da Unidade, no elemento de despesa 3.3.90.39 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Fonte 101 – Vigência: 14/06/2018 a 
14/12/2018 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II, da Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e suas alterações. 

Parnamirim/RN, 30 de maio de 2018. 

IRANI GUEDES DE MEDEIROS
Presidente.

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º 084/2018 - CONTRA-
TANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RIOGRAN-
DENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - CNPJ 
n.º 24.114.994/0001-35, OBJETO: Contratação de empresa para forneci-
mento de forma parcelada de gêneros alimentícios para suprir as necessi-
dades da Câmara Municipal de Parnamirim/RN. Valor Global: R$ 384,60 
(Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) - RECURSOS: 
01.031.001.2801 – Manutenção e Funcionamento da Unidade, no Elemento 
de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo - Fonte 101 – FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02. 

Parnamirim/RN, 02 de maio de 2018. 

IRANI GUEDES DE MEDEIROS 
Presidente.

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO N.º 088/2018 - CONTRA-
TANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/NORTE PLA-
CA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ n.º 08.424.210/0001-19, 
OBJETO: Registro de preços, por lote, para eventual contratação de empresa 
especialização para criação e serviços de confecção placas e medalhas a se-

EXTRATO
SESDEM

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

EXTRATOS
CÂMARA
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rem entregues em sessões solenes e outras homenagens realizadas na Câmara 
Municipal de Parnamirim/RN – Valor Global: R$ 10.252,34 (Dez Mil, Du-
zentos e Cinqüenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos) - RECURSOS: 
01.031.001.2801 – Manutenção e Funcionamento da Unidade, no Elemento 
de Despesa 3.3.90.39 – Material de Consumo - Fonte 101 – FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02. 

Parnamirim/RN, 02 de maio de 2018. 

IRANI GUEDES DE MEDEIROS 
Presidente.

ATAS
CÂMARA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018

Aos 05/06/2018 às 10:01 horas, na Câmara Municipal de Parnamirim, 
Estado do Rio Grande do Norte, sito a Av. Castor Vieira Régis, s/n – Coha-
binal – Parnamirim/RN, neste ato representada 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 modalidade de Pregão Presen-
cial, sob o número 03/2018, cujo objetivo fora a formalização de Registro 
de Preços para contratação de empresa especializada na prestação dos servi-
ços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos visando 
atender as necessidades da Câmara Municipal de Parnamirim/RN, compre-
endendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elé-
tricas,	e	outros	serviços	correlatos,	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 empre-
sas 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 Con-
trato; 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 condi-

ções gerais referente à Registro de Preços para contratação de empresa espe-
cializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção 
e execução de eventos visando atender as necessidades da Câmara Municipal 
de Parnamirim/RN, compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, 
manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, cujas espe-
cificações,	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 qua-

lidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa citada abaixo: 

Fornecedor: RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA ME

CNPJ: 24.591.091/0001-45 Telefone: 99991-6043 Email: rseventosnatal@gmail.com 

Endereço: Trav. Joaquim Fagundes, 028, Barro Vermelho, Natal/RN, CEP: 59.020-030

Representante: RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA - CPF: 201.856.774-87

LOTE - ÚNICO 1

Item Descrição
Unidade
Medida

Quant.
Preço Unit.

(R$)
Vlr.

Total(R$)

1 0000598 - grupo gerador silenciado180 KVA. todo o 
transporte, carga e descarga do equipamento, bem como 
instalação e disinstalação, e todo os serviços necessários 
ao bom funcionamento e manuseio do equipamento, 
deverá ser feito exclusivamente por pessoal da contratada, 
devidamente qualificado. A contratada será a responsável 
por qualquer dano causado ao equipamento ou terceiros, 
durante a exerução do evento.

DIA 5 1.800,000 9.000,00

2 0000599 - Tenda para mesa de som 4x4 metros. Todo o 
pessoal envolvido na montagem e desmontagem, deve 
dser exclusivamente da contratada, que arcará com todas 
as despesas do pessoal envolvido, bem como carga 
descarga, alimentação e reponsabilidade sobre qualquer 
dano causado ao equipamento próprio e de terceiros.

DIA 60 160,000 9.600,00

3 0000601 - Sonorização fixa de médio porte: 01 mesa de 
som de 24 canais, 04 caixas graves, 04 caixas de médio de 
03 vias, 02 equalizadores, 08 potencias, 15 microfones, 10
pedestais, 05 garras, 02 sports para retorno, 01 retorno 
para bateria, 03 retornos individuais, 02 divisores, 02 
compressores de 04 vias, 01 gueite para bateria. todo o 
pessoal envolvido na montagem, desmontagem e operação
do sistema de som, deve ser exclusivamente da contratada,
que arcará com todas as despesas do pessoal envolvido, 
bem como carga, descarga, alimentação e responsabilidade
sobre qualquer dano causado ao equipamento próprio e de 
terceiros.

DIA 10 1.200,000 12.000,00

4 0000602 - Banheiros químicos (02). Locação de banheiro 
químico individual, portáteis, com montagem, manutênção
diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, 
com teto tranlúcido, dimensões mínimas de 1,10m de 
frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de 
caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com 
identificação de ocupado, para uso do público em geral. A 
diária refere-se a duas unidades portáteis.

DIA 50 140,000 7.000,00

5 0000603 - Jogo de mesa com 04 (quatro) cadeiras 
plásticas. O valor a ser cotado refere-se á diária de 1 (uma)
unidade, multiplicado pela quantidade total. Os conjuntos 
dererão ser entregues e recolhidos no local do evento, a ser
divulgado pela administração, quando do envio da ordem 
de serviço.

DIA 700 7,000 4.900,00

6 0000604 - Conjunto musical, com no mínimo 06 
componentes, contendo bateria, guitarra, teclado, baixo 
metais e percussão. O conjunto tocará por duas horas. O 
sistema de som será fornecido pela contratante, e o 
conjunto deverá adequar seus instrumentos ao mesmo, 
sendo responsável pela instalação e desinstalação, em 
conjunto com os técnicos que irão operar o sistema de 
som. A contratada não se responsabiliza por quaisquer 
danos causados durante o processo.

DIA 10 3.000,000 30.000,00

7 0000605 - Local para eventos, climatizado, para 200 
pessoas. O espaço deverá dispor de saídas de emergência 
adequadas ao ambiente, bem como possuir equipamentos 
de segurança em quantidade suficiente e em prefeito 
funcionamento, bem como deverá estar autorizado a 
funcionar pelas autoridades competentes.

DIA 10 800,000 8.000,00
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LOTE - ÚNICO 1

Item Descrição
Unidade
Medida

Quant.
Preço Unit.

(R$)
Vlr.

Total(R$)

1 0000598 - grupo gerador silenciado180 KVA. todo o 
transporte, carga e descarga do equipamento, bem como 
instalação e disinstalação, e todo os serviços necessários 
ao bom funcionamento e manuseio do equipamento, 
deverá ser feito exclusivamente por pessoal da contratada, 
devidamente qualificado. A contratada será a responsável 
por qualquer dano causado ao equipamento ou terceiros, 
durante a exerução do evento.

DIA 5 1.800,000 9.000,00

2 0000599 - Tenda para mesa de som 4x4 metros. Todo o 
pessoal envolvido na montagem e desmontagem, deve 
dser exclusivamente da contratada, que arcará com todas 
as despesas do pessoal envolvido, bem como carga 
descarga, alimentação e reponsabilidade sobre qualquer 
dano causado ao equipamento próprio e de terceiros.

DIA 60 160,000 9.600,00

3 0000601 - Sonorização fixa de médio porte: 01 mesa de 
som de 24 canais, 04 caixas graves, 04 caixas de médio de 
03 vias, 02 equalizadores, 08 potencias, 15 microfones, 10
pedestais, 05 garras, 02 sports para retorno, 01 retorno 
para bateria, 03 retornos individuais, 02 divisores, 02 
compressores de 04 vias, 01 gueite para bateria. todo o 
pessoal envolvido na montagem, desmontagem e operação
do sistema de som, deve ser exclusivamente da contratada,
que arcará com todas as despesas do pessoal envolvido, 
bem como carga, descarga, alimentação e responsabilidade
sobre qualquer dano causado ao equipamento próprio e de 
terceiros.

DIA 10 1.200,000 12.000,00

4 0000602 - Banheiros químicos (02). Locação de banheiro 
químico individual, portáteis, com montagem, manutênção
diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, 
com teto tranlúcido, dimensões mínimas de 1,10m de 
frente x 1,10m de fundo x 2,10 de altura, composto de 
caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com 
identificação de ocupado, para uso do público em geral. A 
diária refere-se a duas unidades portáteis.

DIA 50 140,000 7.000,00

5 0000603 - Jogo de mesa com 04 (quatro) cadeiras 
plásticas. O valor a ser cotado refere-se á diária de 1 (uma)
unidade, multiplicado pela quantidade total. Os conjuntos 
dererão ser entregues e recolhidos no local do evento, a ser
divulgado pela administração, quando do envio da ordem 
de serviço.

DIA 700 7,000 4.900,00

6 0000604 - Conjunto musical, com no mínimo 06 
componentes, contendo bateria, guitarra, teclado, baixo 
metais e percussão. O conjunto tocará por duas horas. O 
sistema de som será fornecido pela contratante, e o 
conjunto deverá adequar seus instrumentos ao mesmo, 
sendo responsável pela instalação e desinstalação, em 
conjunto com os técnicos que irão operar o sistema de 
som. A contratada não se responsabiliza por quaisquer 
danos causados durante o processo.

DIA 10 3.000,000 30.000,00

7 0000605 - Local para eventos, climatizado, para 200 
pessoas. O espaço deverá dispor de saídas de emergência 
adequadas ao ambiente, bem como possuir equipamentos 
de segurança em quantidade suficiente e em prefeito 
funcionamento, bem como deverá estar autorizado a 
funcionar pelas autoridades competentes.

DIA 10 800,000 8.000,00

8 0000606 - Local para eventos, climatizado, para 500 

pessoas. O espaço deverá dispor de saídas de emergência 

adequadas ao ambiente, bem como possuir equipamentos 

de segurança em quantidade suficiente e em perfeito 

funcionamento , bem com deverá estar autorizado a 

funcionar pelas autoridades competentes.

DIA 10 1.500,000 15.000,00

9 0000608 - Equipamentos audiovisuais (projetor, 

multimídia, telão, notbook, dvd) /cabeamento/ serviço de 

instalação com acompanhamento técnico. Deverá ser 

disponibilizada tela tripé (120 polegadas), com um 

projetor ( potência mínima de 2.500 ANSI Lumens ). O 

notbook e aparelho de DVD ser interligados ao sistema de 

som do local, através de técnico da contratada em conjunto

com técnicos do sistema de som, que será responsável 

também pela operação dos equipamentos durante o evento.

DIA 5 300,000 1.500,00

10 0000610 - 01 sitema de iluminação composto de 24 

lâmpadas leds, 02 canhões seguidor, máquina de fumaça, 

rack e uma mesa de luz digital. Todo o pessoal envolvido 

na montagem, desmontagem e operação do sistema de 

iluminação, deve ser exclusivamente da contratada, que 

arcará com todas as despesas do pessoal envolvido, bem 

com garga, descarga, alimentação e responsabilidade sobre

qualquer dano causado aos equipamentos.

DIA 5 1.500,000 7.500,00

11 0000619 - Grupo de animação infantil com brinquedos 

recreativos (pula-pula, cama elástica e casa de bola. Cada 

brinquedo deverá ser disposto com profissional que seja 

responsável pela correta utilização do mesmo, bem como 

pela orientação das crianças que queiram utilizar o 

equipamento, durante toda realização do evento. Os 

equipamentos deverão oferecer segurança aos usuários e 

estar em perfeita condição de uso.

UND 5 1.200,000 6.000,00

12 0000620 - Tenda 6x6 em lona branca e estrutura metálica. 

Todo o pessoal envolvido na montagem e desmontagem 

deve ser exclusivamente da contratada , que arcará com 

todas as despesas do pessoal envolvido, bem como carga, 

descarga, alimentação e responsabilidade civil e 

trabalhista.

DIA 20 280,000 5.600,00

13 0000623 - Cerimonial para apresentação do evento, 

composto por 01 (um) mestre de cerimônia e 8 

recepcionistas. O serviço deverá ser executado por 

profissionais capacitados(as) e com experiência na 

atividade de mestre de cerimônias e recepcionista de 

evento. O mestre de cerimônia deverá ter boa postura, 

desenvoltura adequada, presença de palco boa dicção, voz 

adequada á apresentação de cerimonial articulação e 

interpretação de possiveis improvisos no cerimonial. 

Ambos deverão ter habillidade em lidar com o público 

presente ao evento e com autoridades.

DIA 10 1.500,000 15.000,00

14 0002526 - Serviço de locações estandes climatizado em 

paineis/divisorias, estrutura em aluminio por m², com 

testeira, piso compensado pintado, com meia parede em 

vidro e piso revestido de carpete, com iluminação e 

tomadas tripolar.

DIA 10 80,000 800,00

15 0000424 - Serviço de locações de pavilhões tipo galpão 

10x30 mts em estrutura de ferro galvanizado, entrada com 

3m de altura do chão e 4,5 metros de altura interna, 

coberta em lona impermeável e iluminação.

DIA 5 7.500,000 37.500,00
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8 0000606 - Local para eventos, climatizado, para 500 

pessoas. O espaço deverá dispor de saídas de emergência 

adequadas ao ambiente, bem como possuir equipamentos 

de segurança em quantidade suficiente e em perfeito 

funcionamento , bem com deverá estar autorizado a 

funcionar pelas autoridades competentes.

DIA 10 1.500,000 15.000,00

9 0000608 - Equipamentos audiovisuais (projetor, 

multimídia, telão, notbook, dvd) /cabeamento/ serviço de 

instalação com acompanhamento técnico. Deverá ser 

disponibilizada tela tripé (120 polegadas), com um 

projetor ( potência mínima de 2.500 ANSI Lumens ). O 

notbook e aparelho de DVD ser interligados ao sistema de 

som do local, através de técnico da contratada em conjunto

com técnicos do sistema de som, que será responsável 

também pela operação dos equipamentos durante o evento.

DIA 5 300,000 1.500,00

10 0000610 - 01 sitema de iluminação composto de 24 

lâmpadas leds, 02 canhões seguidor, máquina de fumaça, 

rack e uma mesa de luz digital. Todo o pessoal envolvido 

na montagem, desmontagem e operação do sistema de 

iluminação, deve ser exclusivamente da contratada, que 

arcará com todas as despesas do pessoal envolvido, bem 

com garga, descarga, alimentação e responsabilidade sobre

qualquer dano causado aos equipamentos.

DIA 5 1.500,000 7.500,00

11 0000619 - Grupo de animação infantil com brinquedos 

recreativos (pula-pula, cama elástica e casa de bola. Cada 

brinquedo deverá ser disposto com profissional que seja 

responsável pela correta utilização do mesmo, bem como 

pela orientação das crianças que queiram utilizar o 

equipamento, durante toda realização do evento. Os 

equipamentos deverão oferecer segurança aos usuários e 

estar em perfeita condição de uso.

UND 5 1.200,000 6.000,00

12 0000620 - Tenda 6x6 em lona branca e estrutura metálica. 

Todo o pessoal envolvido na montagem e desmontagem 

deve ser exclusivamente da contratada , que arcará com 

todas as despesas do pessoal envolvido, bem como carga, 

descarga, alimentação e responsabilidade civil e 

trabalhista.

DIA 20 280,000 5.600,00

13 0000623 - Cerimonial para apresentação do evento, 

composto por 01 (um) mestre de cerimônia e 8 

recepcionistas. O serviço deverá ser executado por 

profissionais capacitados(as) e com experiência na 

atividade de mestre de cerimônias e recepcionista de 

evento. O mestre de cerimônia deverá ter boa postura, 

desenvoltura adequada, presença de palco boa dicção, voz 

adequada á apresentação de cerimonial articulação e 

interpretação de possiveis improvisos no cerimonial. 

Ambos deverão ter habillidade em lidar com o público 

presente ao evento e com autoridades.

DIA 10 1.500,000 15.000,00

14 0002526 - Serviço de locações estandes climatizado em 

paineis/divisorias, estrutura em aluminio por m², com 

testeira, piso compensado pintado, com meia parede em 

vidro e piso revestido de carpete, com iluminação e 

tomadas tripolar.

DIA 10 80,000 800,00

15 0000424 - Serviço de locações de pavilhões tipo galpão 

10x30 mts em estrutura de ferro galvanizado, entrada com 

3m de altura do chão e 4,5 metros de altura interna, 

coberta em lona impermeável e iluminação.

DIA 5 7.500,000 37.500,00

16 0000427 - Serviço de locações de treliças, em metros 

linear, Q30 em estrutura metálica.

DIA 200 20,000 4.000,00

17 0000428 - Serviço de locações de grades de 

isolamento,em metros linear com altura minima de 1,20m.

DIA 500 15,000 7.500,00

18 0000429 - Serviço de locações de equipamentos de 

sonorização de pequeno porte, com mesa de som de 24 

canais,01 rack de periferico,com crossovers equalizador, 

04 amplicadores, 08 caixas acústicas com pedestral,04 

microfonescom fio e 02 sem fio.

DIA 10 800,000 8.000,00

19 0000431 - Serviços de locações de tablados tipo praticável

6,00x6,00 metros, estrutura em madeira com revestimento 

em carpete em m², com 30 cm de altura.

DIA 5 800,000 4.000,00

20 0002510 - Serviço de locação de capas para cadeiras UND 1.000 3,500 3.500,00

21 0002511 - Serviço de locação de painel de led, medindo 

4x3mts, outdoor com armação em treliça.

DIA 2 3.000,000 6.000,00

22 0002512 - Serviço de locação de tampo para mesa redonda

com diâmetro de 1,5mts para 08 pessoas.

UND 300 3,000 900,00

23 0002513 - Serviço de locação de toalhas de mesas. (cor a 

definir).

UND 300 4,000 1.200,00

24 0002508 - Grupo de artistas culturais diversos. Os artistas 

se apresentarão por 01:00 (uma) hora. 

Hora 10 2.000,000 20.000,00

25 0002518 - Palco coberto 6x8 mts DIA 10 1.500,000 15.000,00

26 0002517 - Praticável de estrutura metálica, 6x6 metros, 

com cobertura, com 50 cm de altura.

DIA 3 1.200,000 3.600,00

27 0002519 - Cadeiras plásticas na cor branca. O valor a ser 

cotado refere-se à diária de 1 (uma) unidade. As cadeiras 

deverão ser entregues e recolhidas no local do evento, a 

ser divulgado pela administração, quando do envio da 

ordem de serviço.

DIA 2.000 1,500 3.000,00

VALOR GLOBAL LOTE - ÚNICO 1 246.100,00

Valor Global: R$ 246.100,00, (duzentos e quarenta e seis mil e cem reais ).
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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	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 or-
dem de compra;

 c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas	 todas	as	condições	de	habilitação	e	qualificação	exigidas	na	 lici-
tação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive 
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

 d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renego-
ciação	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 ob-
jetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços; 

 f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alte-
rações ocorridas na presente ARP; 

	 g)	coordenar	a	qualificação	mínima	dos	respectivos	gestores	dos	
órgãos participantes; e, 

	 h)	acompanhar	e	fiscalizar	o	cumprimento	das	condições	ajusta-
das 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	re-
gistrados 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	irre-
gularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, referentes às con-
dições	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 gerencia-
dor	e	participante	(s)	e/ou	a	terceiros,	provocados	por	ineficiência	ou	irregu-
laridades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP; 

 i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obriga-
ções	fiscais,	relativos	ao	material	entregue,	com	base	na	presente	ARP,	exo-
nerando 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	qualifica-
ção 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 05/06/2018 prolongando-se até 04/06/2019, podendo o for-
necedor solicitar, a qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento/serviços. 

 Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em 
manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se mani-
festar 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 rea-
justamento. 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. 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 Pública, independente da participação ou 
não da licitação, desde que autorizados pela Câmara Municipal de Parnami-
rim 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/serviços 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	especificado	no	quadro	constate	do	item	4.3	desta	ata	de	
acordo	com	a	respectiva	classificação	no	Pregão	Presencial	n.º	03/2018-CMP.

5.3. Em cada fornecimento/serviços decorrente desta Ata, serão observa-
das, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão 
Presencial N.º 03/2018-CMP, que a precedeu 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 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), Traba-

lhistas (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 obriga-

ções	fixadas	na	presente	ARP.	
 § 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de li-

quidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso 
gere	direito	a	alteração	de	preços	ou	compensação	financeira.	
7. CLÁUSULA 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	procedi-
mento	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 for-
ma	de	extrato,	no	Jornal	Oficial	do	município	de	Parnamirim/RN.

7.3. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em de-
corrência 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	apresen-
tada 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	Municí-
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pio 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 pro-

blema	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,	por	servidor	

ou comissão responsável, desde que: 
7.5.4.2.1	a	especificação	esteja	em	conformidade	com	a	proposta	da	li-

citante 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 Ju-

diciária poderá: 
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à diferença de quan-
tidade 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 pra-
zo	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 con-
tratar 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/ser-
viços, 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, devida-
mente	justificado	e	aceito	pela	Administração,	em	relação	a	um	dos	eventos	
arrolados	no	Parágrafo	Primeiro	deste	Artigo,	a	licitante	ficará	isenta	das	pe-
nalidades mencionadas. 

7.6.9 – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contra-
tar 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 con-

dições da presente ARP. 
7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, sal-

vo	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 solici-

tação 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 comprome-
ter 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 Presidente da Câmara Municipal de Parnamirim.

8. CLÁUSULA OITAVA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os ter-

mos 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 GERENCIA-
DOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es). 

Parnamirim/RN, 05/06/2018.
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