
DIÁRIO OFICIAL DO munICípIO
instituído pela lei nº 030 de 12 de Maio de 2009

adMinistração do excelentíssiMo sr. prefeito Maurício Marques dos santos

ano Vii– nº 2114– parnaMiriM, rn, 09 de agosto de 2016  – r$ 0,50

AtOs DO pODeR exeCutIvO

pORtARIAs
gACIv

PORTARIA Nº. 0628, de 04 de AgOsTO de 2016.
 
o prefeito do Município de parnaMiriM/rn, no uso 

das atribuições legais e de conformidade ao disposto nos in-
cisos i, Vi e xiV do artigo 73, da lei orgânica do Município de 
parnamirim,

 
resolVe: 
 
1º. exonerar, a pedido, Maria luiZa da costa oliVeira, de 

exercer o cargo em comissão de psicóloga ocupacional no nú-
cleo de apoio à saúde da família - nasf, lotada na secretaria 
Municipal de saúde – sesad.

 
2º. publique-se. cumpra-se, retroagindo seus efeitos a 01 

de agosto de 2016.
 

MAuRícIO MARques dOs sANTOs
prefeito

 
pORtARIAs

seARh

PORTARIA Nº 691/2016, 02 de gOsTO de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

desligar, a servidora, Marta cristina da silva, matrícula nº 
1232, auxiliar de serviços gerais, do quadro desta Municipali-
dade, lotada na secretaria Municipal de saúde, em virtude da 
concessão de aposentadoria através do inss - benefício de n° 
173.991.026-2, com efeitos a partir de 03/08/2016.

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

PORTARIA Nº 692/2016, 02 de AgOsTO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-

cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

exonerar, a pedido, fernanda dos santos silvestre Mar-
ques, matrícula nº 7098, professora de educação física, do 
quadro desta Municipalidade, lotada na secretaria Municipal 
de educação e cultura, com efeitos retroativos a 25/07/2016.

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

PORTARIA Nº. 693/2016, 3 de AgOsTO de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e recur-
sos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

conceder licença paternidade de 5 (cinco) dias ao servi-
dor adenilson rodrigues filho, matrícula nº 12200, auditor 
fiscal do Município, lotado na secretaria Municipal de tribu-
tação, conforme Certidão nº 336286, do Livro 689, fls. 219, 
em virtude do nascimento de ayla Medeiros rodrigues, nas-
cida em 02/06/2016, com efeitos retroativos ao período de 
02/06/2016 a 07/06/2016, com amparo legal no artigo 10, 
parágrafo 1º, dos atos das disposições constitucionais transi-
tórias.

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

PORTARIA Nº. 694/2016, 3 de AgOsTO de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais.

resolVe:

 conceder licença por um período de 08 (oito) dias à servi-
dora cristina Maria da silva rodrigues, matrícula nº 244, pro-
fessora, lotada na secretaria Municipal de educação e cultura, 
em virtude de seu casamento, conforme certidão nº 16886, 
Livro B-79, fls. 139, com efeitos retroativos ao período de 
16/6/2016 a 24/6/2016.

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos
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PORTARIA Nº 695/2016, 03 de AgOsTO de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

desligar, a servidora, aliete de carvalho xavier, matrícula nº 
1717, professora, classe p1, do quadro desta Municipalidade, 
lotada na secretaria Municipal de educação e cultura, em virtu-
de da concessão de aposentadoria através do inss - benefício 
de n° 172.493.985-5, com efeitos retroativos a 01/06/2016.

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

PORTARIA Nº: 696/2016, 03 de AgOsTO de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

conceder, licença eleitoral remunerada, a servidora Maria 
lucia costa thiago, matrícula nº 5715, agente administrativa, 
pertencente ao quadro desta Municipalidade, lotada no gabi-
nete da Vice prefeita, com efeitos retroativos a 01/07/2016, 
devendo retornar ao trabalho em 03/10/2016.

a referida licença encontra amparo legal no artigo 1°, inci-
so ii, alínea “l”, da lei complementar n° 64 de 18 de maio de 
1990.  

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

PORTARIA Nº. 697/2016, 5 de AgOsTO de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e recur-
sos HuManos, no uso de suas atribuições legais, 

resolVe:

conceder 08 (oito) dias de licença por luto a servidora Ma-
ria irana caMara da fonseca Maia, matrícula nº 13914, pro-
fessora de ensino fundamental, lotada na secretaria Municipal 
de educação e cultura, conforme certidão de Óbito nº. 16414, 
do Livro 043 C, fls. 164, de Jose Maria da Fonseca, “pai”, com 
efeitos retroativos ao período de 1/6/2016 a 9/6/2016.

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

PORTARIA Nº. 698/2016, 5 de AgOsTO de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e recur-
sos HuManos, no uso de suas atribuições legais, 

resolVe:

conceder 08 (oito) dias de licença por luto a servidora Ma-
ria auxiliadora, matrícula nº 8026, Merendeira, lotada na 

secretaria Municipal de educação e cultura, conforme certidão 
de Óbito nº. 13446, do Livro C-51, fls. 146, de Raimunda Ba-
tista dos santos, “mãe”, com efeitos retroativos ao período de 
3/6/2016 a 10/6/2016.

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

PORTARIA Nº. 699/2016, 28 de JulHO de 2016.
 
o secretÁrio Municipal de adMinistração e recur-

sos HuManos, no uso de suas atribuições legais, 

resolVe:

conceder 08 (oito) dias de licença por luto a servidora ana 
CAROLINE COSTA DE ARAUJO, matrícula nº 12578, Nutricionista, 
lotada na secretaria Municipal de saúde, conforme certidão de 
Óbito nº. 84449, do Livro 328 C, fls. 109, de ZEILDO ELISIO DE 
ARAUJO, “pai”, com efeitos retroativos ao período de 14/6/2016 
a 21/6/2016.

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

PORTARIA Nº 700/2016, 04 de AgOsTO de 2016.

o secretÁrio Municipal de adMinistração e dos re-
cursos HuManos, no uso de suas atribuições legais,

resolVe:

conceder, licença prêmio por assiduidade a servidora 
solange Maria do nasciMento liMa, matricula nº 6896, 
ocupante do cargo de professora de língua portuguesa, lota-
da na secretaria Municipal de educação e cultura, pelo perí-
odo de 08/08/2016 a 05/11/2016, referente ao quinquênio 
de 01/09/2010 a 01/09/2015, com amparo nos artigos 124 e 
125 da lei nº 140/69, do estatuto dos servidores públicos do 
Município de parnamirim.

FRANcIscO dAs cHAgAs ROdRIgues de sOusA
secretário Municipal de administração e dos recursos Humanos

IntImAçãO
semut

INTIMAÇÃO 
 
Pela presente, ficam intimados os contribuintes abaixo re-

lacionados para, querendo, comparecer à sessão do conselho 
Municipal de contribuintes, a ser realizada dia 17 de agosto de 
2016, a partir das 13:30h horas, na sala de fiscalização da se-
cretaria Municipal de tributação, situada na rua cícero fernan-
des pimenta, 312, santos reis; quando constará da pauta de 
julgamento dessa sessão:

 
processo nº.: 2015.018778-0 – isenção de iptu 
recorrente: rita Maria gonçalVes de oliVeira  (re-

curso VoluntÁrio)
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cpf nº.: 403.568.927-00
end.: rua: argentina, 268 – passageM de areia – par-

naMiriM/rn
cep: 59.145-080
telefone: (  ) 
recorrida: faZenda pÚBlica Municipal
relator: luiZ clÁudio fernandes de Melo
 
processo nº.: 2014.004594-0 – notificação de issqn  
RECORRENTE: AIRENE JOSÉ AMARAL DE PAIVA (RECURSO 

VoluntÁrio)
cpf nº.: 702.345.404-78
end.: aV.: Brigadeiro souto, 10 – Boa esperança – 

parnaMiriM/rn
cep: 59.140-590
telefone: (  ) 
recorrida: faZenda pÚBlica Municipal
relator: Marcos fernandes da silVa
 
na oportunidade, as partes poderão participar nas discus-

sões por si, por seus representantes legais ou por intermédio 
de advogado habilitado, com o devido instrumento particular 
de procuração, conforme art. 653 e seguintes do código ci-
vil/2002. podendo, se assim preferir, fazer sustentação oral de 
suas alegações, pelo prazo não excedente de 10 minutos.

obs: para ciência das partes, faz-se constar que os julga-
mentos não realizados na data aprazada efetuar-se-ão nas ses-
sões subsequentes.

             
secretaria do conselho Municipal de contribuintes Munici-

pais, em parnamirim, 04 de agosto de 2016.
                                               

IARA euNIce BATIsTA ROcHA
secretária/cMc/rn

 

extRAtOs
sesAD

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato do priMeiro terMo aditiVo ao contrato n° 
121/2015. CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / JO-
NAS FERNANDES DA SILVA. - OBJETO: Prorrogação do contrato 
de locação do imóvel situado na rua tenente osório, 115, san-
tos reis - parnamirim/rn, para funcionamento da dired, no pe-
ríodo de setembro a dezembro de 2016. Valor: r$  4.000,00 
(quatro mil reais) mensais – recursos: prÓprios (icMs/
iptu/fpM/ipVa).  elemento de despesa: 33.90.36 - outros ser-
viços de primeiros - pessoa física. fundaMentação legal: 
dispensa de licitação nº 013/2014, artigo 57, inciso ii, § 1º da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. parnamirim/rn, 
06  de julho de 2016.

HeNRIque eduARdO cOsTA
secretário Municipal de saúde 

MuNIcíPIO de PARNAMIRIM

extrato do terceiro terMo aditiVo ao contrato n° 
057/2013. contratantes: Município de parnaMiriM / Ma-

NOEL ANTÔNIO DE LIMA. - OBJETO: Prorrogação do contrato 
de  locação do imóvel situado na rua Maria de lourdes xavier, 
04, pirangi do norte, parnamirim/rn, para funcionamento do 
programa saúde da família, por mais 04 (quatro) meses, de 
janeiro a abril de 2016. Valor: r$ 1.140,00 (um mil, cento e 
quarenta reais) mensais - recursos: fMs.  elemento de des-
pesa: 33.90.36 - outros serviços de terceiros - pessoa física. 
fundaMentação legal: dispensa de licitação nº 025/2013, 
artigo 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. par-
namirim/rn, 07 de janeiro de 2016.

HeNRIque eduARdO cOsTA
secretário Municipal de saúde 

AtOs DO pODeR exeCutIvO

AtAs
CâmARA

ATA de RegIsTRO de PReÇOs Nº 7/2016
PRegÃO PReseNcIAl Nº 5/2016
 
aos 08/08/2016 às 11:38 horas, na câmara Municipal de 

parnamirim, estado do rio grande do norte, sito a av. castor Viei-
ra régis, s/n – cohabinal – parnamirim/rn, neste ato represen-
tada pela câmara Municipal de parnamirim o senhor ricardo 
HiraruY alencar gurgel, brasileiro, casado, portador do cpf 
n.º358.044.594-49 residente e domiciliado parnamirim/rn, dora-
vante denominada Órgão gerenciador, institui ata de registro 
de preços (arp), decorrente da licitação na modalidade de pregão, 
sob o número 5/2014, cujo objetivo fora a formalização de con-
tratação de empresa especializada no fornecimento de condicio-
nadores de ar, tipo split, para atender a câmara Municipal de par-
namirim/RN., em conformidade com as especificações dispostas 
no edital de licitação e seus anexos. também integram esta ata 
de registro de preços os termos das propostas de preços oferta-
das pelas empresas licitantes, independentemente de transcrição. 
ressalte-se, por oportuno, que o prazo para assinatura do contrato 
pelas licitantes vencedoras será de até 5 (cinco) dias, a contar da 
comunicação de que está a sua disposição; que todas as condi-
ções referentes à contratação estão descritas no referido contrato; 
que a validade desta ata de registro de preços conta desta data, 
por 12 (doze) meses; e que a recusa da aposição da assinatura por 
parte de qualquer licitante não a invalida:

 
1. clausula priMeira.
1.1 a presente ata de registro de preços estabelece as cláusu-

las e condições gerais referente à contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de condicionadores de ar, tipo split, para 
atender a Câmara Municipal de Parnamirim/RN., cujas especifica-
ções, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente 
definidos através do procedimento licitatório supracitado. 

 
2. clÁusula segunda – dos orgãos
2.1. integra a presente arp, a câmara Municipal de parnami-

rim, na qualidade de Órgão gerenciador e a empresa citada 
abaixo: 

 fornecedor: radianY f MalHeiro Me
CNPJ: 21.565.342/0001-29



telefone: (84) 98808-0976
email: rmcomercioeservicos2014@outlook.com
endereço: padre oliVeira roliM, 267 , liBerdade, parna-

mirim/rn, cep: 59155-600
representante: radianY fernandes MalHeiro - cpf: 

076.219.124-48
 
Único/item/ descrição/Marca/ unidade Medida/quant./ pre-

ço unit.(r$)/ Vlr. total(r$)

1/ 0000973 - ar condicionado split 9000 Btus turBo- ti-
Mer 24 H sleep-auto start auto secageM de eVaporadora 
autodiagnostico controle coM displeY lcd coMpressor 
rotatiVo Baixo niVel de ruido,auto proteção e auto diag-
nostico, frio.auto restart,faBricação nacional, garantia 
3 anos e 220 Volts./elgin/ecoplus/ und/ 1,00/ 1.665,010/ 
1.665,01

2/ 0000974 - ar condicionado split 12.000 Btus-tiMer 
24H sleep auto-start auto secageM da eVaporadora auto-
diagnostico controle coM displaY lcd coMpressor rota-
tiVo Baixo niVel de ruido,auto proteção e auto diagnosti-
co, e frio, auto restart faBricação nacional. garantia 3 
anos e 220 Volts/ lgin/ecoplus/ und/ 19,00/ 1.860,000/ 
35.340,00

3/ 0000975 - ar condicionado split 18.000 Btus turBo 
tiMer 24H sleep auto start auto secageM da eVaporado-
ra autodignostico controle coM displaY lcd coMpres-
sor rotatiVo Baixo niVel de ruido,auto proteção e auto 
diagnostico. frio, auto restart, faBricação nacional,ga-
rantia de 3 anos e 220 Volts/ elgin/ecoplus/ und/; 1,00/ 
2.640,000/ 2.640,00

4/ 0000976 - ar condicionado split 24000 Btus turBo 
tiMer 24H sleep autostart auto secageM da eVaporadora 
autodiagnostico controle coM displaY lcd coMpressor-
rotatiVa Baixo niVel de ruido , auto proteção e auto diag-
nostico, frio, auto restart, faBricação nacional,garantia 
3 anos e 220 Volts./ elgin/ecoplus/ und/ 1,00/ 2.970,000/ 
2.970,00

5/ 0000977 - ar condicionado split piso teto 36000 
Btus Baixo consuMo de energia filtro de ar laVÁVel - e 
reMoViVel tiMer 24H sWingauto start coMpressor rata-
tiVo/scroll Baixo niVel de ruido,- controle reMoto coM 
diplaY, frio,air sWing MoViMento autoMatico das alertas, 
220 Volts,auto restart, faBricação nacional, garantia 3 
anos/ elgin/ecoplus/ und / 2,00/ 3.990,000/ 7.980,00

6/ 0000978 - ar condicionado split piso teto 48.000 
Btus Baixo consuMo de energia filtro de ar laVÁVel e re-
MoViVel- tiMer 24H sWing auto start coMpressor rotati-
Vo/ scroll Baixo niVel de ruido controle reMoto coM dis-
plaY, frio, air sWing MoViMento autoMÁtico das alertas, 
220 Volts,auto restart, faBricação nacional, garantia de 
3 anos/ elgin/ecoplus/ und / 3,00/ 4.150,000/ 12.450,00

7/ 0000979 - ar condicionado split piso teto 
60.000Btus Baixo consuMo de energia filtro de ar laVÁVel 
e reMoViVel -tiMer 24H sWing auto start coMpressor ro-

tatiVo/scroll Baixo niVel de ruido controle reMoto coM 
displaY, frio, air sWing MoViMento autoMatico das aler-
tas 220 Volts,auto restart,faBricação nacional,garantia 
3 anos./; elgin/ecoplus/ und / 3,00/ 4.290,000/ 12.870,00

8/ 0000980 - ar condicionado split piso teto 80.000 
Btus Baixo consuMo de energia filtro de ar laVÁVel e 
REMOVIVÉL- TIMER 24H SWING- AUTO -START COMPRESSOR RO-
tatiVo/scroll Baixo niVel de ruido-controle reMoto coM 
displaY,frio ,air sWing MoViMento autoMatico das aletas, 
220 Volts,auto restart,faBricação nacional, garantia 3 
anos./ elgin/ecoplus/ und / 3,00/ 4.628,330/ 13.884,99

Valor gloBal Único/ 89.800,00
 
Valor global: r$ 89.800,00, (oitenta e nove Mil, oitocentos 

reais).
 
2.1.1 - o Órgão gerenciador, através do setor de compras. 
a) gerenciar a presente arp, indicando, sempre que solicitado, 

o nome do fornecedor, o preço, os quantitativos disponíveis e as 
especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 

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

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

d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de rene-
gociação de preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes 
objetivando a familiarização das peculiaridades do sistema de re-
gistro de preços; 

f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis 
alterações ocorridas na presente arp; 

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

h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajus-
tadas no edital da licitação e na presente arp. 

 
2.1.2. o fornecedor obriga-se a:
a) retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo de 

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

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

c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço 
registrados na presente arp; 

d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do ór-
gão participante da presente arp; 

e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo Órgão gerenciador, referen-
tes às condições firmadas na presente ARP; 

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

g) prover condições que possibilitem o atendimento das con-
dições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP; 

h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos geren-
ciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por inefici-
ência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente arp; 

i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as 
obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na 
presente arp, exonerando a administração pública de responsabi-
lidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;

j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibili-
dade com as obrigações assumidas, todas as condições de habili-
tação e qualificação exigidas na licitação. 

 
3. clausula terceira – da Validade
3.1 a presente ata de registro de preços vigorará por um perío-

do de 12 (doze) meses, iniciando em 08/08/2016 prolongando-se 
até 07/08/2017, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tem-
po, a desobrigação do fornecimento. 

parágrafo único. caso o fornecedor não tenha mais interesse 
em manter registrado o preço no período de vigência da arp, terá 
que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e apre-
sentar 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 pre-

ço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a composi-
ção 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 supervi-
são do sistema de registro de preços adotará ampla pesqui-
sa 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, indepen-
dente da participação ou não da licitação, desde que autorizados 
pela câmara Municipal de parnamirim e em comum acordo com a 
empresa registrada.

Parágrafo único - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de 
registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não da prestação de serviço, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas.

5.2. o preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da pre-
sente Ata de Registro de Preços é o especificado no quadro consta-
te do item 4.3 desta ata de acordo com a respectiva classificação 
no pregão presencial n.º 5/2014-cMp.

5.3. em cada fornecimento decorrente desta ata, serão obser-
vadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do 
edital do pregão presencial n.º 5/2014-cMp, que a precedeu e in-
tegra 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 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), tra-

balhistas (cndt), (fgts), tributos federais, estaduais e municipais.
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será re-

alizado o crédito. 
§ 1º o pagamento será condicionado ao cumprimento das obri-

gações fixadas na presente ARP. 
§ 2º nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação, por parte do fornecedor, sem 
que isso gere direito a alteração de preços ou compensação finan-
ceira. 

 
7. CLAUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
7.1 a existência desta ata de registro de preços não obriga os 

órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a reali-
zação de procedimento específico para determinada contratação, 
assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, 
em igualdade de condições. 

7.2 O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações re-
sumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão 
publicados, em forma de extrato, no Jornal Oficial do município de 
parnamirim/rn.

7.3. a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em 
decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao 
Órgão gerenciador providenciar a convocação do fornecedor 
registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado. 

7.4. a entrega dos itens desta ata de registro de preços obede-
cerá as seguintes condições:

7.4.1 Deverão ser entregues no prazo máximo definido na pro-
posta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura 
do instrumento de contrato. 

7.4.2 deverão ser entregues acondicionados adequadamente, 
de forma a permitir completa segurança durante o transporte e ar-
mazenamento, assim como pronto para serem utilizados. 

7.4.3 a entrega deverá ser feita na sede da câmara Municipal 
de Parnamirim, em local definido pela Administração Municipal, 
observado os limites geográficos do Município de Parnamirim/ RN.

7.5 o recebimento e aceitação dos itens registrados nesta arp 
seguirão as seguintes condições:

7.5.1 o recebimento do produto deverá ser efetuado pelo ser-
vidor ou comissão responsável pela aceitação dos itens desta arp. 

7.5.2 não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer 
tipo de problema ou garantia inferior ao definido na proposta apre-
sentada 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 recebi-
mento. 

7.5.4 cada item desta arp será recebido: 
7.5.4.1 provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servi-

dor ou comissão responsável, desde que: 
7.5.4.1.1 a quantidade esteja em conformidade com a solici-

tação efetuada; 
7.5.4.1.2 o prazo de validade esteja conforme a alínea “b” des-

te artigo; e, 
7.5.4.1.3 a embalagem esteja inviolada e de forma a permi-

tir o adequado acondicionamento. 
 7.5.4.2 Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
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por servidor ou comissão responsável, desde que: 
7.5.4.2.1 a especificação esteja em conformidade com a 

proposta da licitante vencedora; 
7.5.4.2.2 o objeto esteja adequado para utilização. 
7.5.4.3 O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido 

apenas será realizado após o recebimento definitivo. 
7.5.4.4 constatada irregularidades no objeto contratual, 

esta Seção Judiciária poderá: 
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser 
respeito à diferença de quantidade ou de partes; 

7.5.4.4) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das pe-
nalidades cabíveis, se disser respeito à especificação. 

7.5.4.5 nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contra-
tada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados 
a partir da data da notificação, para cumprir a determinação 
exarada pela administração. 

 
7.6. são sanções passíveis de aplicação aos licitantes par-

ticipantes 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 gravida-
de 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 li-
citação 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 determi-
nado nesta arp: aplicação das sanções previstas nas alíneas 
“a”, “d” e “e”. 

7.6.6.2 descumprimento dos prazos, inclusive os de forneci-
mento, e condições previstas nesta arp, bem como o descum-
primento das determinações da administração. 

7.6.7 – em caso de ocorrência de inadimplemento de ter-
mos da presente arp não contemplado nas hipóteses ante-
riores, a administração procederá à apuração do dano para 
aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

7.6.8 – comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em 
relação a um dos eventos arrolados no parágrafo primeiro deste 
Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas. 

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

7.6.10 – As penalidades fixadas nesta cláusula serão apli-
cadas através de processo administrativo a cargo da secretaria 
administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à em-

presa 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 convoca-

tório e as condições da presente arp. 
7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo es-

tabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito 
pela administração; 

7.7.1.3 der causa à rescisão administrativa decorrente des-
ta 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 hipóte-

se prevista na legislação; e 
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justi-

ficadas. 
7.7.2 – por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apre-

sente 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 ter-
mos 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 contra-
ditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante com-
petente processo administrativo com despacho fundamentado 
do presidente.

 
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 épo-
ca do fato ocorrido. 

 8.2 fica eleito o foro da comarca de parnamirim/rn, do es-
tado do rio grande do norte, para dirimir quaisquer dúvidas de-
correntes desta ata com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

 8.3 nada mais havendo a tratar, lavrei, a presente ata de re-
gistro de preços que lida e achada conforme vai assinada pelo Ór-
gão gerenciador e pelo(s) particular(es) fornecedor(es). 

 
parnamirim/rn, 08/08/2016.
 
cÂMara Municipal de parnaMiriM
CNPJ: 09.116.070/0001-84
ricardo HiraruY alencar gurgel
cpf: 358.044.594-49
presidente
  
radianY f MalHeiro Me
CNPJ: 21.565.342/0001-29
radianY fernandes MalHeiro 
cpf: 076.219.124-48
 
JusTIFIcATIVA
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fins que não houve publicação na data de 06/08/2016.
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