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ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEIS
GACIV
LEI COMPLEMENTAR Nº0110/2016.
  
Dispõe sobre a instituição do Sistema Municipal de Políticas
Sobre Drogas – SISMUD no Município de Parnamirim, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte lei complementar:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Sistema Municipal de Políticas Sobre
Drogas SISMUD no Município de Parnamirim/RN.
Art. 2º O SISMUD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com:
I – A prevenção do uso abusivo de drogas, que compreende:
a) as ações direcionadas à redução dos fatores de vulnerabilidade e de risco da população;
b) a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção
da sociedade contra os elementos de risco;
c) a construção do conhecimento e conscientização da população sobre os prejuízos do consumo abusivo de drogas lícitas ou ilícitas;
II – O cuidado, que compreende:
a) a minoração dos riscos e danos ao bem-estar das pessoas envolvidas com substâncias entorpecentes e aos respectivos familiares, por meio de ações que visem à melhoria da
qualidade de vida e da saúde;
b) a promoção da reinserção de usuários e dependentes à
sociedade, ao trabalho e à família;
III – a repressão, consubstanciada prioritariamente na atuação de combate à produção não autorizada de drogas, ao tráfico e ao crime organizado.
TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Art. 3º. São princípios do SISMUD:

I – o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade;
II – o respeito à diversidade e às particularidades sociais,
culturais e comportamentais dos diferentes grupos sociais;
III – o tratamento igualitário e o combate a toda forma de
estigmatização social, reconhecendo que a discriminação produz e agrava a vulnerabilidade e a exclusão social, em particular de usuários de drogas e dependentes químicos;
IV – o reconhecimento de que a juventude é uma parcela da população particularmente suscetível ao uso abusivo de
drogas;
V – o reconhecimento de que comunidades conflagradas
pelo tráfico ilícito de drogas e pela violência devem receber particular atenção no desenho das políticas públicas sobre drogas;
VI – a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e
adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas;
VII – a articulação com os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, entidades e demais instituições da sociedade civil, visando à cooperação mútua nas atividades do SISMUD;
VIII – a adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso abusivo, atenção e reinserção social
de usuários e dependentes de drogas;
IX – a promoção da responsabilidade compartilhada entre
poder público e sociedade, reconhecendo a importância da participação social na prevenção do uso abusivo de drogas.
Art. 4º. O Sistema Municipal de Políticas sobre Drogas – SISMUD tem os seguintes objetivos:
I – contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a
torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco
para o uso abusivo, tráfico ilícito de drogas e outros comportamentos correlacionados;
II – promover a educação e a socialização do conhecimento
sobre drogas no Município;
III – promover a integração transversal entre as políticas de
prevenção do uso abusivo, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas;
IV – promover programas de auxílio e orientação às famílias
dos usuários de drogas;
V – Fomentar uma repressão qualificada que alcance organizações criminosas envolvidas com o tráfico.
TITULO III
DA ESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚ-
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BLICAS SOBRE DROGAS
CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO
Art. 5º. Integram o Sistema Municipal de Políticas sobre Drogas - SISMUD:
I – o Comitê Gestor Municipal;
II – o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas
– COMUD; e
III – o Fundo Municipal sobre Drogas – FUMUD.
Art. 6º. A gestão do SISMUD competirá à Secretaria Municipal de Saúde, sendo de sua atribuição:
I – fomentar o funcionamento do Comitê Gestor Municipal e
do COMUD, ainda que a presidência de tais colegiados fique a
cargo de outras secretarias; e
II – gerenciar o FUMUD, assegurando assento permanente
de conselheiro do COMUD no respectivo conselho fiscal.
CAPÍTULO II
DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL
Art. 7º. Fica instituído o Comitê Gestor Municipal de Políticas
sobre Drogas, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 8º. Ao Comitê Gestor Municipal de Políticas sobre Drogas compete:
I – propor a Política Pública Municipal Sobre Drogas em
consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas – SISNAD e com o Sistema Estadual de
Políticas Sobre Drogas - SISED, considerando os eixos da prevenção, da saúde, da assistência, integração socioeconômica e
da redução da oferta de drogas, submetendo ao COMUD a sua
apreciação;
II – definir as metas, prioridades e ações do Plano Municipal
de Políticas Públicas sobre Drogas, de vigência quinquenal;
III – elaborar e apresentar ao Chefe do Poder Executivo do
Município de Parnamirim a proposta do Plano Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas;
IV – coordenar a implantação da Política sobre Drogas, articulando as diferentes redes de atenção ao usuário de drogas;
V – acompanhar e avaliar a implementação do Plano Municipal de Políticas sobre Drogas;
VI – oferecer assessoria e apoio técnico aos órgãos e entidades municipais no planejamento, execução e monitoramento
das ações da Política sobre Drogas;
VII – garantir a integração das ações da Política nas áreas
da saúde, segurança pública, assistência social, justiça, direitos
humanos, educação e cultura;
VIII – organizar fluxo de atendimento integrado das redes
municipais de atenção ao usuário abusivo de drogas e seus familiares;
IX – elaborar relatórios periódicos e balanço anual sobre a
implementação das ações e os resultados obtidos.
Art. 9º. O Comitê Gestor Municipal de Políticas sobre Drogas será
composto pelos Secretários Municipais dos seguintes órgãos:

I – Gabinete Civil do Prefeito;
II – Secretaria Municipal de Saúde;
III – Secretaria Municipal da Assistência Social;
IV – Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer;
V – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
VI – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças; e
VII – Fundação Parnamirim de Cultura
§ 1º A Presidência do Comitê ficará a cargo de uma das
secretarias que o integram, pelo prazo de dois anos, mediante
eleição entre os pares, permitida uma recondução.
§ 2º. Na ausência do Secretário, este será substituído por
representante com poder de decisão política.
Art. 10º Poderão ser convidados pessoas ou representantes
de outras instituições ou organizações para participarem das
atividades do Comitê.
CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Art. 11. Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas de Parnamirim – COMUD, como órgão integrante do SISMUD, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde,
de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das questões
referentes às drogas.
§1º A presidência do COMUD ficará a cargo de uma das secretarias integrantes do Conselho; com alternância bienal, mediante eleição entre os pares, permitida uma recondução.
Art. 12. São atribuições do COMUD:
I – deliberar acerca da Política Municipal Sobre Drogas
remetida pelo Comitê Gestor Municipal, sugerindo eventuais
aperfeiçoamentos e modificações, por meio de encaminhamentos fundamentados no prazo máximo de 60 dias;
II – fiscalizar e acompanhar a Política Municipal Sobre Drogas, em consonância com as diretrizes do Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD e com o Sistema Estadual de Políticas Sobre Drogas – SISED, considerando os eixos
da prevenção, da saúde, da assistência, integração socioeconômica e da redução da oferta de drogas;
III – acompanhar a aplicação dos recursos financeiros destinados às ações voltadas à temática das drogas;
IV – promover a integração entre as diversas iniciativas públicas e privadas sobre drogas;
V – estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações com outros órgãos do Sistema Federal, Estadual e Municipal de Segurança Pública, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte e
Lazer, Juventude, Igualdade Racial, Políticas para as Mulheres
e Desenvolvimento Econômico, além de instituições acadêmico-científicas de estudo e pesquisa, a fim de facilitar o apoio à
Política Pública Municipal sobre Drogas;
VI – desenvolver apoio técnico no sentido de orientar e qualificar os serviços prestados pelas instituições que integram a
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e afins, sem prejuízo de
eventual monitoramento;
VII – estimular e apoiar estudos, pesquisas, diagnósticos e
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educação permanente, alinhados às temáticas que compõem a
Política Pública Municipal Sobre Drogas;
VIII – incentivar campanhas e projetos alinhados às temáticas propostas na Política Pública Municipal Sobre Drogas, monitorando sua eficiência;
IX – sugerir planos de atuação, exercer orientação normativa, coordenação geral, supervisão, controle e fiscalização das
atividades relacionadas com o tratamento e prevenção ao uso
de drogas e de substâncias que determinem dependência física
ou psíquica;
X – participar da construção do Plano Municipal de Políticas
Públicas sobre Drogas junto ao Comitê Gestor Municipal e fiscalizar a sua execução.
  
Art. 13. O COMUD será composto de XX membros, respeitada a paridade de representação entre órgãos da administração
pública municipal e instituições da sociedade civil organizada,
observada a pertinência temática das entidades com a política
sobre drogas.
Parágrafo único. Os representantes serão indicados pelas respectivas instituições, podendo ser escolhidos por meio de eleição
realizada entre seus pares, nos casos de órgãos colegiados.
Art. 14. O mandato dos Conselheiros é de 02 (dois) anos,
admitida uma recondução.

Art. 18. Constituirão recursos do FUMUD:
I – a dotação consignada anualmente na Lei Orçamentária
Anual do Município e as verbas adicionais que a Lei estabelecer
no decurso de cada exercício;
II – doações de organismos ou entidades nacionais ou internacionais, bem como de pessoas físicas ou jurídicas nacionais
ou estrangeiras;
III – transferências advindas de convênios com o Governo
Federal ou com o Governo Estadual, inclusive por intermédio do
Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD;
IV – transferências advindas de acordos firmados entre o
Município e instituições privadas e públicas, nacionais e internacionais, federais, estaduais e municipais;
V – o produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a legislação em vigor;
VI – outros recursos que porventura lhe forem destinados.
Parágrafo único. Os saldos verificados no final de cada exercício serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte, a crédito do FUMUD.
Art. 19. O Poder Executivo poderá firmar convênios e acordos
de cooperação com a União, o Estado, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, a Câmara Municipal e outros
órgãos e entidades, para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.
Art. 20. Os recursos do FUMUD serão destinados:

Art. 15. A divulgação das vagas para o COMUD será feita em
Diário Oficial e comunicada via ofício às organizações.
§ 1° Poderão ser convidados ou notificados pessoas ou representantes de outras instituições ou organizações para participarem
das reuniões do Conselho, nos casos onde forem tratados temas
específicos que demandem opiniões externas ou esclarecimentos,
mediante deliberação do plenário em reunião anterior.
§ 2º A participação no Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas não enseja qualquer remuneração para seus
membros, nem afastamento da função de origem, e os trabalhos desenvolvidos serão considerados prestação de serviço
público relevante.
§ 3º A Secretaria Municipal à qual está vinculado o COMUD
terá papel de articulação entre este e as demais Secretarias Municipais que não possuam assento no Conselho.
Art. 16. As disposições referentes à organização e ao trabalho do COMUD serão previstas em Regimento Interno, cabendo
ao Chefe do Executivo Municipal a expedição de ato normativo
com o objetivo de disciplinar a composição do referido Conselho.
TÍTULO VI
DO FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
Art. 17. Fica instituído o Fundo Municipal sobre Drogas do
Município de Parnamirim – FUMUD, cujos recursos deverão ser
destinados à consecução dos objetivos do SISMUD.
Parágrafo único. Os recursos financeiros vinculados ao FUMUD serão geridos pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde, integrante, do Poder Executivo Municipal.

I – aos programas de prevenção, tratamento, recuperação,
repressão, controle e fiscalização do uso e tráfico de drogas;
II – aos programas de inserção social de pessoas e comunidades conflagradas pelo tráfico de drogas;
III – aos programas de prevenção do uso abusivo de drogas
para adolescentes e jovens;
IV – aos programas de educação técnico-científica preventiva para o uso de drogas;
V – aos programas de esclarecimento ao público, incluídas
campanhas educativas e de ação comunitária;
VI – às organizações que desenvolvem atividades específicas de tratamento e recuperação de usuários;
VII – ao reaparelhamento e custeio das atividades de prevenção, fiscalização, controle e repressão ao uso e tráfico ilícitos
de drogas e produtos controlados;
VIII – aos custos de sua própria gestão e para o custeio de
despesas decorrentes do cumprimento de atribuições atreladas
ao seu gerenciamento.
Parágrafo Único – É vedada a utilização dos recursos do FUMUD para financiamento de qualquer outra despesa não vinculada diretamente às finalidades previstas neste artigo.
               
TÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. A Política Municipal sobre Drogas será regulada por
meio de decreto.
Art. 22. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
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Parnamirim/RN, 23 de Dezembro de 2016.
MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
PORTARIAS
GACIV
PORTARIA Nº. 0944, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas e de conformidade às disposições da Lei Complementar Nº. 041/2010, de 13
de janeiro de 2010,
RESOLVE:
                    
1º. Nomear SANZIA LACERDA GUEDES DE MEDEIROS, para
exercer o cargo em comissão de Enfermeira, desempenhando
suas atividades no Centro de Apoio Psicossocial – CAPS i, com
carga horária semanal de 40h, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde – SESAD, a partir de 20 de novembro de 2016.
2º. Publique-se. Cumpra-se.
MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito
*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

PORTARIAS
SESAD
PORTARIA Nº 007/2016-SESAD
O Secretário Municipal de Saúde de Parnamirim/RN, no uso
de suas atribuições legais, dentro das prerrogativas existentes.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Conceder a Servidora ANA LUIZA LAFETA COSTA, matrícula
nº 11511, Medica Pediatra, lotada no Hospital Maternidade do
Divino Amor , redução de Carga Horária de 40h (quarenta horas)
para 20h (vinte horas), a partir de 02/01/2017.
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
EXTRATOS
CÂMARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
PODER LEGISLATIVO
EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA N.º 274/2016 - CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/J. INACIO DE AZEVEDOME - CNPJ n.º 17.180.188/0001-08, OBJETO: Aquisição de materiais de informática (suprimento) para atender a Câmara Municipal
de Parnamirim/RN. Valor Global: R$ 35.321,00 (Trinta e Cinco Mil,
Trezentos e Vinte e Um Reais) - RECURSOS 01.031.001.2000 –
Manutenção e Funcionamento da Unidade, no elemento de despesa 3.3.90.30 – Equipamento e Material Consumo, Fonte 101 –
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2016, Lei
Complementar nº 10.520 de 17/07/2002 suas alterações posteriores. Parnamirim/RN, 04 de Novembro de 2016.Ricardo Hiraruy
Alencar Gurgel/Presidente
ATAS
CÂMARA

RESOLVE:
Art. 1º - Conceder ao servidor SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA JÚNIOR, ocupante do cargo de médico efetivo do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, Gratificação Especial
determinada pela LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 1.748 de 27
de Novembro de 2015 – LEI DE GRATIFICAÇÃO DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA, para desempenhar as atribuições de Médico
Autorizador do Município de Parnamirim.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, a contar de 01 de novembro de 2016, revogadas as disposições em contrário.
Parnamirim/RN, 20 de outubro de 2016.
HENRIQUE EDUARDO COSTA
Secretário Municipal de Saúde
PORTARIAS
SEARH
PORTARIA Nº: 1142/2016, 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2016
Aos 26/12/2016 às 11:56 horas, na Câmara Municipal de
Parnamirim, Estado do Rio Grande do Norte, sito a Av. Castor
Vieira Régis, s/n – Cohabinal – Parnamirim/RN, neste ato representada pela Câmara Municipal de Parnamirim o senhor RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL, brasileiro, casado, portador do
CPF n.º 358.044.594-49 residente e domiciliado Parnamirim/
RN,doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata
de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número 9/2014, cujo objetivo fora
a formalização de Contratação de Empresa Especializada em
prestação de Serviços Gráficos e Serigráficos para atender a
Câmara Municipal de Parnamirim/RN., em conformidade com
as especificações dispostas no Edital de Licitação e seus anexos. Também integram esta Ata de Registro de Preços os termos
das propostas de preços ofertadas pelas empresas licitantes,
independentemente de transcrição. Ressalte-se, por oportuno,
que o prazo para assinatura do Contrato pelas licitantes vencedoras será de até 5 (cinco) dias, a contar da comunicação de
que está a sua disposição; que todas as condições referentes à
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contratação estão descritas no referido Contrato; que a validade
desta Ata de Registro de Preços conta desta data, por 12 (doze)
meses; e que a recusa da aposição da assinatura por parte de
qualquer licitante não a invalida:
1. CLAUSULA PRIMEIRA.
1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais referente à Contratação de Empresa
Especializada em Prestação de Serviços Gráficos e Serigráficos
para atender a Câmara Municipal de Parnamirim/RN, cujas especificações, 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 Parnamirim, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a empresa citada abaixo:
Fornecedor: FB MEDEIROS COM. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 19.499.358/0001-39
Telefone: (84) 3224-2758
Email: fbcomercioeservicos@hotmail.com
Endereço: ALBERTO SILVA, 1196 , LAGOA SECA, NATAL/RN,
CEP: 59022-300
Representante: FERNANDA BATISTA MEDEIROS - CPF:
061.166.244-21
LOTE I - MATERIAIS GRÁFICOS
Item/ Descrição/ Unidade Medida/ Quant./ Preço Unit.(R$)/
Vlr. Total(R$)
1/ 0000715 - FILIPETAS (20x15cm,4x4,tinta escala em couche liso 90g. saida em ctp/ UND/ 100.000/ 0,100/ 10.000,00
2/ 0000716 - ENVELOPES PRONTOS (11,5x23cm, 4x0 cores,
tinta escala em envelope oficio/ UND/ 5.000/ 0,160/ 800,00
3/ 0000717 - ENVELOPES PRONTOS(26x36cm, 4x0 cores
tinta escala em envelope off-set)/ UND/ 5.000/ 0,180/ 900,00
4/ 0000719 - PAPEL TIMBRADO ( 21x29,7 cm cores, tintas
escala em papelreciclato 90g saida em ctp)/ UND/ 100000,00/
0,060/ 6.000,00
5/ 0000720 - FOLDERS (29,7x63 cm, 4x4 cores, tinta escala em couche liso 115g, fotolito incluso)/ UND/ 100.000/
0,230/ 23.000,00
6/ 0000721 - BLOCOS DE ANOTAÇÕES( 15x21 cm,4x0 cores,tintas escala em papel reciclato 75g saida em ctp,com 50
folhas)/ UND/ 3.000/ 1,800/ 5.400,00
7/ 0000722 - LIVROS ( capa 21x30,8cm,4x0 cores, tinta escala em supremo 250g.saida em ctp.miolo 150 págs, 15x21, 4
cores,tintas escala em pólen soft 80g,saida em ctp, lombada
8mm,dobrado,holt melt,laminação brilho=1lado(s)(capa)/ UND/
1.000/ 4,300/ 4.300,00
8/ 0000723 - REVISTAS (capa:29,7x42,4 cm, 4x4 cores tinta escala em couche liso saida em ctp miolo 60 págs,21x29,7
cm, 4 corestinta escala em couche 115g.saida emctp dobrado
grampeado, laminado fosca=1liso(s)(capa)/ UND/ 6000,00/
,100/ 12.600,00
9/ 0000724 - JORNAIS INFORMATIVO ( 8 págs,30x45,4cores
tinta escala em couche liso 115g,fotolico incluso(20 modelos)/

UND/ 40.000/ 0,500/20.000,00
10/ 0000726 - CAPAS DE PROCESSO (320X460mm,4x0 cores, tinta escala em off-set 240g.saida em ctp)/ UND/ 10.000/
0,450/ 4.500,00
13/0000737 - CARTÕES DE VISITA( 9x5cm,4x4 cores,tinta
escala em duo design 250g. saida em ctp 10 modelos. / UND/
10.000/ 0,040/ 400,00
14/ 0000742 - BLOCOS DE ANOTAÇÕES( 15x21 cm,4x0
cores,tintas escala em off-set 75g saida em ctp,com 50 folhas)/ UND/ 3.000/ 1,700/ 5.100,00/ VALOR GLOBAL LOTE I
/ 93.000,00
LOTE II - MATERIAL SERIGRÁFICO
Item/ Descrição/ Unidade Medida/ Quant./ Preço Unit.(R$)/
Vlr. Total(R$)
15/ 0000483 - CAMISETA ADULTO BÁSICA BRANCA: (Camiseta básica para adulto gola redonda, magas curtas, 100% algodão penteado, cor branca, malha 30.1, pintada pelo método
serigrafia ou silk-screen (frente e/ou costas), tamanhos: P, M, G
e GG)/ UND/ 1.000/ 9,800/ 9.800,00
16/ 0000482 - CONFECÇÃO DE BONÉ: a) Modelo tipo americano. b) Tecido tactel (tecido grosso), 100% poliéster, gramatura
de 160g/m² até 206 g/m². c) A cor do tecido e dos revestimentos é 100% branco, quando for o caso, ou azul. d) Regulador
em velcro, na cor branco ou azul. e) Aba comum na cor branco
ou azul. f) Botão na parte superior, revestido com tecido branco
ou azul. g) Com intertela na parte frontal. h) Com impressão em
serigrafia (silkscreen) com tinta para tecido, em até 6 (seis) cores. i) A impressão será realizada nas duas laterais e na frente,
contendo as logomarcas institucionais e a mensagem e/ou ilustração de acordo com o tema do Projeto a ser demandado pela
CONTRATANTE
UND/1.000/4,250/4.250,00
VALOR GLOBAL LOTE II/14.050,00
LOTE III - SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIGITAIS
Item/Descrição/ Unidade Medida/ Quant./ Preço Unit.(R$)/
Vlr. Total(R$)
11/ 0000735 - BANNER EM LONA (300X400cm aplicação
de verniz)/ UND/ 10/ 360,000/ 3.600,00
12/ 0000736 - BANNER EM LONA (200x100) aplicação de
verniz/ UND/ 30/ 48,000/ 1.440,00
VALOR GLOBAL LOTE III/ 5.040,00
Valor Global: R$ 112.090,00, (cento e doze mil e noventa
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
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ordem de compra;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões
ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema
de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
g) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores
dos órgãos participantes; e,
h) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições
ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo máximo
de 48 (quarenta e oito) horas, contados da convocação;
b) entregar o material solicitado no prazo máximo definido
na proposta de preços apresentada na licitação, contado da
data de recebimento da nota de empenho;
c) fornecer o material conforme especificação, marca e preço registrados na presente ARP;
d) entregar o material solicitado no respectivo endereço do
órgão participante da presente ARP;
e) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas
ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, referentes às condições firmadas na presente ARP;
f) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 02
(dois) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação
cujas validades encontrem-se vencidas;
g) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos
gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
i) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as
obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na
presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
j) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3. CLAUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE
3.1 A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um
período de 12 (doze) meses, iniciando em 26/12/2016 prolongando-se até 25/12/2017, podendo o fornecedor solicitar, a
qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP,
terá que se manifestar por escrito, por meio de requerimento, e
apresentar documentação que comprove a impossibilidade de
cumprir com os compromissos assumidos, os quais serão analisados pela Administração.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis
durante a validade desta ARP.
4.2. Caso a empresa registrada solicite a revisão de preço,
a mesma deverá demonstrar de forma clara a composição do
novo preço, através de planilhas de custo, datada(s) do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para análise
da solicitação, a Comissão Técnica de Supervisão do Sistema
de Registro de Preços adotará ampla pesquisa de preços em
empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta ARP.
4.3. Não serão concedidas revisões de preço sobre o objeto
já contratados ou empenhados, constante da relação do ANEXO
I a esta ARP.
5. 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 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
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 9/2014-CMP.
5.3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes
do Edital do Pregão Presencial N.º 9/2014-CMP, que a precedeu
e integra o presente instrumento de compromisso.
6. CLAUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento deverá preferencialmente ser feito através
de crédito em conta, mediante autorização do CONTRATANTE em
conta corrente a ser informada pela CONTRATADA, cujo titular é
a própria CONTRATADA, ou em cheque nominativo a esta.
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS),
Trabalhistas (CNDT), (FGTS), tributos federais, estaduais e municipais.
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será
realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das
obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR,
sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira.
7. CLAUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
7.1 A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga
os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a
realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a
preferência, em igualdade de condições.
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7.2 O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações
resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações,
serão publicados, em forma de extrato, no Jornal Oficial do município de Parnamirim/RN.
7.3. 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 obedecerá as seguintes condições:
7.4.1 Deverão ser entregues no prazo máximo definido na
proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de contrato.
7.4.2 Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte
e armazenamento, assim como pronto para serem utilizados.
7.4.3 A entrega deverá ser feita na sede da Câmara Municipal de Parnamirim/RN, em local definido pela Administração
Municipal, observado os limites geográficos do Município de Parnamirim/ RN.
7.5 O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta
ARP seguirão as seguintes condições:
7.5.1 O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo
servidor ou comissão responsável pela aceitação dos itens desta ARP.
7.5.2 Não serão aceitos equipamentos amassados, qualquer
tipo de problema ou garantia inferior ao definido na proposta
apresentada na licitação, a contar do seu recebimento definitivo.
7.5.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a
data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da Contratante responsável pelo
recebimento.
7.5.4 Cada item desta ARP será recebido:
7.5.4.1 Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
7.5.4.1.1 a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
7.5.4.1.2 o prazo de validade esteja conforme a alínea “b”
deste Artigo; e,
7.5.4.1.3 a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir
o adequado acondicionamento.
7.5.4.2 Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
por servidor ou comissão responsável, desde que:
7.5.4.2.1 a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
7.5.4.2.2 o objeto esteja adequado para utilização.
7.5.4.3 O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido
apenas será realizado após o recebimento definitivo.
7.5.4.4 Constatada irregularidades no objeto contratual, esta
Seção Judiciária poderá:
7.5.4.4.1 determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser
respeito à diferença de quantidade ou de partes;
7.5.4.4) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação.
7.5.4.5 Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da data da notificação, para cumprir a determinação exa-

rada pela Administração.
7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas
em legislação pertinente, da responsabilidade civil e criminal
que seus atos ensejarem:
7.6.1 advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
7.6.2 multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor
total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.3 multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de
atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total
da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.4 multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor
total da ata de registro referente ao fornecedor;
7.6.5 suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05
(cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
7.6.6 – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior
nas seguintes hipóteses:
7.6.6.1 Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determinado
nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d”
e “e”.
7.6.6.2 Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da Administração.
7.6.7 – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos
da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da
sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da
proporcionalidade.
7.6.8 – Comprovado impedimento ou reconhecida força
maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em
relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste
Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
7.6.9 – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante juntamente com a multa.
7.6.10 – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa
o contraditório e a ampla defesa.
7.7 . O Fornecedor terá seu registro cancelado:
7.7.1 – Por iniciativa da Administração, quando:
7.7.1.1 não cumprir as exigências do instrumento convocatório e as condições da presente ARP.
7.7.1.2 recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela
Administração;
7.7.1.3 der causa à rescisão administrativa decorrente desta
ARP;
7.7.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou
parcial relativo ao presente Registro de Preços;
7.7.1.5 não manutenção das condições de habilitação;
7.7.1.6 não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.7.2 – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apre-
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sente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de
cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços,
tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita
execução contratual.
7.7.2.1 - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os
direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no
que couber.
7.7.2.2 - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado
do Prefeito Municipal.

decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
8.3 Nada mais havendo a tratar, lavrei, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular(es) fornecedor(es).
  
Parnamirim/RN, 26/12/2016.
CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
CNPJ: 09.116.070/0001-84
RICARDO HIRARUY ALENCAR GURGEL
CPF: 358.044.594-49
PRESIDENTE

8. CLAUSULA OITAVADAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo
com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.

FB MEDEIROS COM. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 19.499.358/0001-39

8.2 Fica eleito o foro da Comarca de Parnamirim/RN, do
Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvidas

FERNANDA BATISTA MEDEIROS
CPF: 061.166.244-21

