
  

     

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

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO ROSANO TAVEIRA DA CUNHA 

ANO VIII– Nº 2419 – PARNAMIRIM, RN, 8 DE DEZEMBRO – R$ 0,50

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEIS
GACIV

LEI ORDINÁRIA Nº 1.890, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 06 de De-
zembro de 2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Institui a “Semana da Preservação da Memória Histórica e 
Cultural de Parnamirim” dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu san-

ciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a “Semana da Preservação da Me-
mória Histórica e Cultural de Parnamirim”, a ser comemorada 
anualmente no mês de dezembro, na semana em que se come-
mora o aniversário do Município de Parnamirim/RN.

Art. 2º. A “Semana da Preservação da Memória Histórica e Cul-
tural de Parnamirim passa a integrar o Calendário Ofi cial de Eventos 
Turísticos, Culturais e Desportivos do Município Parnamirim/RN.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

Parnamirim/RN, 06 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.891, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 06 de De-
zembro de 2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Institui a obrigatoriedade de colocação de placas indicati-
vas com o número do Conselho Tutelar da cidade de Parnami-
rim/RN, em instituições educacionais públicas e privadas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º. Os estabelecimentos de ensino público e privado 
do Município de Parnamirim, deverão fi xar, em local visível e 
de fácil acesso, placa com o número do Conselho Tutelar da 
respectiva circunscrição.

 Parágrafo Único – Havendo mudança do número de 
telefone do Conselho Tutelar, os estabelecimentos de ensino 
mencionados no caput deste artigo deverão atualizar as placas.

Art. 2º. A placa de que trata o artigo 1º desta Lei devera 
possuir:

 I – dimensões mínimas de 0,80m x 0,50m;
 II – ser legível, com caracteres compatíveis; 
 III -  ser fi xada em locais de fácil visualização ao públi-

co em geral.

Art. 3º. O descumprimento desta Lei, por parte de estabele-
cimento de ensino privado, acarretara multa.

 Parágrafo Único - No caso de descumprimento des-
ta Lei por parte de estabelecimento de ensino público, será 
apurada a responsabilidade disciplinar do respectivo diretor.

Art. 4º. O Poder Executivo Municipal poderá designar órgão 
responsável para fi nalizar o fi el cumprimento desta Lei.

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 6º. Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação.

 Parnamirim/RN, 06 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

LEI ORDINÁRIA Nº 1.892, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Sanciono a presente Lei sem veto.
Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 06 de De-
zembro de 2017; 128ª da República.

________________________
Prefeito

Acrescenta o inciso VIII ao Art. 15 da Lei Municipal nº 
1.335/2007, que dispõe sobre a criação, regulamentação da 
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função pública de Conselheiro Tutelar no Município de Parnami-
rim/RN e dá outras providências; para incluir a obrigatoriedade 
de apresentação de relatório trimestral e efetivação de registro 
de todos os atendimentos em sistema informatizado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sancio-

no a seguinte Lei:

Art. 1º - O artigo 15 da Lei Municipal nº 1.335 de 23 de maio 
de 2007 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“Art.15 – (...)
 VIII- Encaminhar ao Conselho Municipal da Criança e 

do Adolescente e a Secretaria Municipal de Assistência Social 
relatório trimestral das atividades desenvolvidas, bem como 
efetuar os registros de todos os atendimentos no Sistema de 
Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA.”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

 
Parnamirim/RN, 06 de Dezembro de 2017.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA
Prefeito 

PORTARIAS
SEARH

PORTARIA N° 779/2017 - SEARH, de 06 de Dezembro de 
2017.

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 ELIANE MEDEIROS DANTAS, 
matrícula N° 13.692 para, sem prejuízo de suas atribuições, 
exercer a função de Fiscal do Contrato abaixo listado, celebrado 
pela Prefeitura Municipal de Parnamirim, através da Secretaria 
Municipal da Administração e dos Recursos Humanos – SEARH

Art. 2° O fi scal do contrato possui competência para: 
 Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em 

vista garantir que estejam de acordo com as Normas nele esta-
belecidas; 

 Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigência 
do Contrato, as condições de habilitação para contratar com a 
Administração Pública, apresentando sempre que exigido os 

comprovantes de regularidade fi scal;
 Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente 

fornecidos; 
 Prestar as informações e os esclarecimentos que ve-

nham a ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de 
vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos 
necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao 
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;

 Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA 
às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fi zer necessá-
rio, exclusivamente para o fornecimento do material; 

 Notifi car à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou 
anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, que 
resultem na inexecução parcial ou total do objeto do contrato, 
para que sejam adotadas as providências cabíveis; 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento 
executado em desacordo com o Contrato; 

 Anotar em registro próprio todas as ocorrências rela-
cionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

 Manter o Secretário Municipal da Administração e dos 
Recursos Humanos informado de todas as ocorrências relativas 
ao Contrato, para adoção do procedimento administrativo pró-
prio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato, 
nos termos dos arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 
87 e seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 3º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos 
não será remunerada.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação.

FÁBIO SARINHO PAIVA
Secretário Municipal da Administração 

e dos Recursos Humanos

PORTARIAS
SELIM

PORTARIA N° 005/2017 - SELIM, de 04 de Dezembro de 
2017. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, no uso 
de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 67 da Lei 
Federal n° 8.666/93, RESOLVE: 

Art.1º Designar o servidor MÁRCIO FERNANDO DANTAS 
DE ARAÚJO, matrícula n° 2948, para, sem prejuízo de suas 
atribuições, para exercer a função de Fiscal do Contrato de 
nº 005/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Par-
namirim, através da Secretaria Municipal de Limpeza Urba-
na e a empresa M Construções e Serviços Ltda, CNPJ n°: 
02.823.335/0001-35, que tem por objeto contratação de em-
presa de engenharia especializada em engenharia sanitária 
que, sob o regime de empreitada por preços unitários (Dispensa 
de Licitação nº 004/2017), com competência para: 

 a)Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vis-
ta garantir que estejam de acordo com as Normas nele estabelecidas; 
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 b)Fiscalizar se a Contratada mantém durante a vigên-
cia do Contrato, as condições de habilitação para contratar com 
a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os 
comprovantes de regularidade fi scal;

 c)Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamen-
te fornecidos; 

 d)Prestar as informações e os esclarecimentos que 
venham a ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de 
vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos 
necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao 
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

 e)Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA 
às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fi zer necessá-
rio, exclusivamente para o fornecimento do material; 

 f)Notifi car à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou 
anormalidades relacionadas com a execução do Contrato, que 
resultem na inexecução parcial ou total do objeto do contrato, 
para que sejam adotadas as providências cabíveis; 

 g)Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou forneci-
mento executado em desacordo com o Contrato; 

 h)Anotar em registro próprio todas as ocorrências rela-
cionadas com a execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

 i)Manter o Secretário Municipal de Limpeza Urbana infor-
mado de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do 
procedimento administrativo próprio quando ocorrer a inexecução 
parcial ou total do contrato, nos termos dos arts. 77 e 78, e atendi-
dos os requisitos do art. 87 e seguintes, todos da Lei de Licitações. 

Art. 2º A atribuição do Fiscal de Contratos Administrativos 
não será remunerada.

Esta portaria entra em vigor, a partir da sua publicação.

___________________________________
GUTEMBERG XAVIER DE PAIVA

Secretário Municipal de Limpeza Urbana

AVISOS
SEARH

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2017

Informo a republicação do Edital do PE nº 15/2015, referen-
te à aquisição de soluções para atender as necessidades das 
Unidades Hospitalares de Saúde do Município, cujo adiamento 
sine die havia sido realizado para melhor analisar pedido de im-
pugnação interposto pela empresa W.T DISTRIBUIDORA LTDA, 
a qual foi conhecida, porém julgado parcialmente procedente.

NOVA DATA E HORA DA ABERTURA: 26/12/2017, às 10:00 
horas, horário de Brasília. LOCAL: No site www.licitacoes-e.com.
br, com nº de identifi cação: 684220. Informações poderão ser 
obtidas pelo Telefone: (84) 3272-7174.

Parnamirim, 07 de dezembro de 2017.

TATIANA DE AQUINO DANTAS
Pregoeira/PMP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO A

OS TERMOS DO EDITAL
Pregão Eletrônico 15/2017 - Processo n° 376397/2017

O Pregoeiro da Secretaria de Administração e dos Recursos 
Humanos-SEARH do Município de Parnamirim/RN torna público 
que, após parecer técnico emitido pelo farmacêutico do Hos-
pital Maternidade do Divino Amor referente à impugnação aos 
termos do edital interposto pela empresa W.T DISTRIBUIDORA 
LTDA, decidiu conhecê-lo e julgá-lo parcialmente procedente.

Parnamirim, 07 de dezembro de 2017.

EINSTEIN ALBERTO PEDROSA MANIÇOBA
Pregoeiro

AVISOS
SEMOP

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM
LICITAÇÃO Nº 001/2017

TOMADA DE PREÇOS

OBJETO:  SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPÊ CABOCLO, 
IPÊ AMARELO, CUPUAÇU E INGAZEIRAS; LOCALIZADAS NO LOTEAMEN-
TO CIDADE VERDE, BAIRRO NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN.

A V I S O

A Comissão Permanente de Licitação – SEMOP torna público 
que realizará no dia 27 de Dezembro de 2017, às 09:00 horas, lici-
tação para o objeto acima especifi cado. O Edital, com seus anexos, 
encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação de Obras Públicas, situada no prédio onde 
funciona a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento – 
SEMOP, na Rua Tenente Pedro Rufi no dos Santos, 742, Bairro Mon-
te Castelo, Parnamirim/RN, podendo ser adquirido a partir do dia 
13 de Dezembro de 2017.. Informações através do fone nº (0XX84) 
3645 – 4227, no horário das 08:00 às 13:00 horas.

Parnamirim/RN, 08 de Dezembro de 2017.

JANILSON BONIFÁCIO DAMASCENO 
Presidente da CPL/SEMOP

EXTRATOS
SEARH

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 41/2017  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017

Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: Formação de 
registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura 
aquisição de material médico-hospitalar para atender as neces-
sidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Parna-
mirim/RN. Vigência: 29/11/2017 a 29/11/2018; Modalidade de 
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Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2017; 
Processo nº 376412/2017; Contratada: PANORAMA COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA – Lotes: 17, 
24, 27, 28, 29, 30, 43 e 49 – Valor: R$ 106.560,00 (cento e 
seis mil, quinhentos e sessenta reais). Fundamento Legal: Decre-
to Municipal n° 5.864/2017 e Lei nº 10.520/2002. Signatários: 
Fábio Sarinho Paiva - Secretário Municipal de Administração e 
dos Recursos Humanos e José D’Almeida pela empresa.

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 43/2017  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017

Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: Formação de re-
gistro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura 
aquisição de material médico-hospitalar para atender as neces-
sidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Par-
namirim/RN. Vigência: 29/11/2017 a 29/11/2018; Modalida-
de de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
26/2017; Processo nº 376412/2017; Contratada: RDF DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA– Lote: 31 – Valor: 
R$ 194,40 (cento e noventa e quatro reais e quarenta centa-
vos). Fundamento Legal: Decreto Municipal n° 5.864/2017 e 
Lei nº 10.520/2002. Signatários: Fábio Sarinho Paiva - Secre-
tário Municipal de Administração e dos Recursos Humanos e 
Silvana Cilene da Silva pela empresa.

* Republicado por incorreção

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM-RN
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 44/2017  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017

Espécie: Ata de Registro de Preços. Objeto: Formação de re-
gistro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura 
aquisição de material médico-hospitalar para atender as ne-
cessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de 
Parnamirim/RN. Vigência: 29/11/2017 a 29/11/2018; Moda-

lidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
nº 26/2017; Processo nº 376412/2017; Contratada: MSHS CO-
MÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA; Lotes: 50 e 
51. Valor total: R$ R$ 14.784,00 (quatorze mil, setecentos e oi-
tenta e quatro reais) - Fundamento Legal: Decreto Municipal n° 
5.864/2017 e Lei nº 10.520/2002. Signatários: Fábio Sarinho 
Paiva - Secretário Municipal de Administração e dos Recursos 
Humanos e André Luiz Galvão Matias pela empresa.

* Republicado por incorreção

EXTRATOS
SESAD

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 50/2017/CM– CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/BIOCORE COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - OB-
JETO: Aquisição de suplemento nutricional para suprir a necessi-
dade da Maternidade Divino Amor -VALOR GLOBAL: R$ 14.527,44 
(Catorze mil quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro 
centavos). VIGÊNCIA: 30 DIAS. RECURSOS: 02.051 – Secretaria 
Municipal de Saúde – Ação: 10.122.002.2149 –  Manutenção da 
Maternidade Divino Amor -  33.90.30 – Material de consumo – Fon-
te: 151. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 18/2017, 
Lei 10.520/2002 e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

Parnamirim/RN, 28 de novembro de 2017.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
 Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 51/2017/CM– CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/CIRURGICA BEZER-
RA DISTRIBUIDORA LTDA - OBJETO: Aquisição de suplemento 
nutricional para suprir a necessidade da Maternidade Divino 
Amor -VALOR GLOBAL: R$ 27.111,60 (Vinte e sete mil e cen-
to e onze reais e sessenta centavos). VIGÊNCIA: 30 DIAS. RE-
CURSOS: 02.051 – Secretaria Municipal de Saúde – Ação: 
10.122.002.2149 –  Manutenção da Maternidade Divino Amor 
-  33.90.30 – Material de consumo – Fonte: 151. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 18/2017, Lei 10.520/2002 e 
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.                                         

Parnamirim/RN, 28 de novembro de 2017.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
 Secretário Municipal de Saúde
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 52/2017/CM– CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/WT DISTRIBUIÇÃO E 
SERVIÇOS - OBJETO: Aquisição de suplemento nutricional para 
suprir a necessidade da Maternidade Divino Amor - VALOR GLO-
BAL: R$ 54.616,68 (Cinquenta e quatro mil seiscentos e de-
zesseis reais e sessenta e oito centavos). VIGÊNCIA: 30 DIAS. 
RECURSOS: 02.051 – Secretaria Municipal de Saúde – Ação: 
10.122.002.2149 –  Manutenção da Maternidade Divino Amor 
-  33.90.30 – Material de consumo – Fonte: 151. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 18/2017, Lei 10.520/2002 e 
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

Parnamirim/RN, 28 de novembro de 2017.

JOÃO ALBÉRICO FERNANDES DA ROCHA
 Secretário Municipal de Saúde

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 060/2017 
- SESAD  – CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNA-
MIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-
DE / NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA  CNPJ 
04.770.238/0001-57 – Processo/protocolo nº 397904 /                                                                                                                                                
Pregão Eletrônico nº. 19/2017-SEARH - ARP Nº. 046/2017  
OBJETO: 02 VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH – com 05 (cin-
co) lugares; zero km; fabricação: mínimo 2017 e modelo: 
mínimo 2017; cor branca; motor com potência mínima de 
1.0 e mínimo de 70cv ; motor bicombustível (alcool/gaso-
lina); câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 a ré; 
05 portas; direção hidráulica ou elétrica; ar condicionado; 
vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; pneu/
roda medida mínima 165/60 R13; porta malas mínimo 
250 litros; câmbio mecânico; os acessórios de segurança: 
cinto de segurança para todos os assentos,; air-bag para 
motorista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de ca-
beça nos bancos da frente e traseiro; extintor com prazo 
de validade de pelo menos 1ano; triângulo de sinalização; 
macaco hidráulico e pneu sobressalente.– VALOR GLOBAL: 
R$ 83.606,00 (oitenta e três mil, seiscentos e seis reais). 
RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/FPM/IPTU/ IPVA); Do-
tação Orçamentária: 02.052 – Fundo Municipal de Saúde; 
10.305.015.2040 – VS – Vigilância em Saúde – Manu-
tenção, Ampliação e Equipamentos – VS, VE; Elemento de 
Despesa 44.90.52 – Equipamento e Material Permanente 
- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666 
de 21.06.93 e suas modificações posteriores. 

Parnamirim/RN, 05 de dezembro de 2017. 

JOÃO ALBÉRICO  FERNANDES DA ROCHA
Secretário Municipal de Saúde 

Pela Contratante 

NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 
Pela Contratada 

EXTRATOS
SETRA

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 004/2017 - SE-
TRA  – CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, atra-
vés da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANS-
PORTES / NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA  CNPJ 
04.770.238/0001-57 – Processo/protocolo nº 397901 /                                                                                                                                                
Pregão Eletrônico nº. 19/2017-SEARH - ARP Nº. 046/2017  
OBJETO: 02 VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH – com 05 (cinco) 
lugares; zero km; fabricação: mínimo 2017 e modelo: mínimo 
2017; cor branca; motor com potência mínima de 1.0 e mínimo 
de 70cv ; motor bicombustível (alcool/gasolina); câmbio manual 
de 05 marchas a frente e 01 a ré; 05 portas; direção hidráulica 
ou elétrica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; 
injeção eletrônica; pneu/roda medida mínima 165/60 R13; 
porta malas mínimo 250 litros; câmbio mecânico; os acessó-
rios de segurança: cinto de segurança para todos os assentos,; 
air-bag para motorista e passageiro da frente; freios ABS; en-
costo de cabeça nos bancos da frente e traseiro; extintor com 
prazo de validade de pelo menos 1ano; triângulo de sinalização; 
macaco hidráulico e pneu sobressalente.– VALOR GLOBAL: R$ 
83.606,00 (oitenta e três mil, seiscentos e seis reais). RECUR-
SOS: Recursos Próprios (ICMS/FPM/IPTU/ IPVA); Dotação Orça-
mentária: 02.091 – Secretaria Municipal de Trânsito e Trans-
portes; 26.122.002.2000 – Manutenção e Funcionamento da 
Unidade; Elemento de Despesa 44.90.52 – Equipamento e Ma-
terial Permanente - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso 
II da Lei 8.666 de 21.06.93 e suas modifi cações posteriores. 

Parnamirim/RN, 05 de dezembro de 2017. 

MARCONDES RODRIGUES PINHEIRO
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

Pela Contratante 

NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 
Pela Contratada

EXTRATOS
SEMUR

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 005/2017  - SEMUR  
– CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO URBANO / NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 04.770.238/0001-57 – Processo/protocolo nº 397900 /                                                                                                                                                
Pregão Eletrônico nº. 19/2017-SEARH - ARP Nº. 046/2017  OB-
JETO: 02 VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH – com 05 (cinco) lugares; 
zero km; fabricação: mínimo 2017 e modelo: mínimo 2017; cor 
branca; motor com potência mínima de 1.0 e mínimo de 70cv 
; motor bicombustível (alcool/gasolina); câmbio manual de 05 
marchas a frente e 01 a ré; 05 portas; direção hidráulica ou elé-
trica; ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção 
eletrônica; pneu/roda medida mínima 165/60 R13; porta malas 
mínimo 250 litros; câmbio mecânico; os acessórios de seguran-
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ça: cinto de segurança para todos os assentos,; air-bag para mo-
torista e passageiro da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos 
bancos da frente e traseiro; extintor com prazo de validade de 
pelo menos 1ano; triângulo de sinalização; macaco hidráulico e 
pneu sobressalente.– VALOR GLOBAL: R$ 83.606,00 (oitenta e 
três mil, seiscentos e seis reais). RECURSOS: Recursos Próprios 
(ICMS/FPM/IPTU/ IPVA); Dotação Orçamentária: 02.101 – Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – 
18.122.002.2000 – Manutenção e Funcionamento da Unidade; 
Elemento de Despesa 44.90.52 – Equipamento e Material Per-
manente - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei 
8.666 de 21.06.93 e suas modifi cações posteriores. 

Parnamirim/RN, 05 de dezembro de 2017. 

MARIA DE FÁTIMA ALENCAR CABRAL
Secretária Municipal de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Urbano 
Pela Contratante 

NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 
Pela Contratada 

EXTRATOS
SEMEC

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 029/2017- SEMEC  – 
CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através da SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA / NACIONAL VEÍCU-
LOS E SERVIÇOS LTDA  CNPJ 04.770.238/0001-57 – Processo/
protocolo nº 397903 /Pregão Eletrônico nº. 19/2017-SEARH - ARP 
Nº. 046/2017  OBJETO: 03 VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH – com 05 
(cinco) lugares; zero km; fabricação: mínimo 2017 e modelo: mínimo 
2017; cor branca; motor com potência mínima de 1.0 e mínimo de 
70cv ; motor bicombustível (alcool/gasolina); câmbio manual de 05 
marchas a frente e 01 a ré; 05 portas; direção hidráulica ou elétrica; 
ar condicionado; vidros elétricos; travas elétricas; injeção eletrônica; 
pneu/roda medida mínima 165/60 R13; porta malas mínimo 250 
litros; câmbio mecânico; os acessórios de segurança: cinto de segu-
rança para todos os assentos,; air-bag para motorista e passageiro 
da frente; freios ABS; encosto de cabeça nos bancos da frente e tra-
seiro; extintor com prazo de validade de pelo menos 1ano; triângulo 
de sinalização; macaco hidráulico e pneu sobressalente.– VALOR 
GLOBAL: R$ 125.409,00 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e 
nove reais). RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/FPM/IPTU/ IPVA); 
Dotação Orçamentária: 02.061 – Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura – 12.122.002.2000 – Manutenção e Funcionamento da 
Unidade; Elemento de Despesa 44.90.52 – Equipamento e Material 
Permanente - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei 
8.666 de 21.06.93 e suas modifi cações posteriores. 

Parnamirim/RN, 05 de dezembro de 2017. 

FRANCISCA ALVES DA SILVA HENRIQUE
Secretária Municipal de Educação e Cultura 

Pela Contratante 

NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 
Pela Contratada 

EXTRATOS
SEPLAF

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRA Nº 005/2017 – CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, através da SECRETARIA 
MUNICPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS / COMERCIAL J. 
A. LTDA  CNPJ 01.653.918/0001-00 – Processo/protocolo nº 
392452 / adesão a Ata de Registro de Preço vinculada ao Pre-
gão Eletrônico nº. 72/2017 – OBJETO:  aquisição de materiais de 
expediente destinados à Secretaria Municipal de Planejamento e 
Finanças, conforme Memorando nº 140/2017 – VALOR GLOBAL: 
R$ 5.595,30 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta 
centavos). RECURSOS: Recursos Próprios (ICMS/FPM/IPTU/ IPVA); 
Dotação Orçamentária: 02.011 – Secretaria Municipal de Plane-
jamento e  Finanças – 04.123.002.2000 - Manutenção e Funcio-
namento da Unidade; Elemento de Despesa 33.90.30 – Materiais 
de Consumo - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei 
8.666 de 21.06.93 e suas modifi cações posteriores. 

Parnamirim/RN, 28 de novembro de 2017. 

GIOVANI RODRIGUES JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças 

Pela Contratante 

COMERCIAL J. A. LTDA 
Pela Contratada 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL nº 006/2017.

OBJETO: Aquisição de materiais de informática, destinado a 
atender as necessidades de unidades administrativas perten-
centes à Câmara Municipal de Parnamirim. 

Aos 28 de novembro de 2017 (terça-feira), depois de cumpri-
das as exigências e condições estipuladas pelo ato convocatório 
e da renúncia aos os prazos para recursos administrativos, como 
preceitua as disposições constantes da Resolução n.º 005/2013-
CMP e após analisado o resultado do Pregão nº. 06/2017, refe-
rente ao Processo nº. 186/2017, a pregoeira, Sra. Alexkelly Pi-
nheiro Moreira, ADJUDICA a licitante vencedora da licitação em 
tela, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

EBARA TECNOLOGIA LTDA EPP- CNPJ: 04.471.402/0001-
25, saiu vencedora nos itens: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 25, 
59, 62, 67, 74 ; totalizando o valor de R$ 140.580,00 (cento e 
quarentamil, quinhentos e oitenta reais).

RMS DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME- CNPJ: 
13.165.472/0001-46, saiu vencedora nos itens: 2, 10, 18, 23, 
24, 37, 38, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 
68, 69, 71, 72, 75, 76, 80, 81, 87 ; totalizando o valor de R$ 
149.289,00 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta 
e nove reais).

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

TERMOS
CÂMARA
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J INACIO DE AZEVEDO ME- CNPJ: 17.180.188/0001-08, saiu 
vencedora nos itens: 3, 7, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 61, 66, 70, 73, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 
88 ; totalizando o valor de R$ 332.153,00  (trezentos e trinta e 
nove mil, cento e setenta e três reais).

Parnamirim/RN, 28 de novembro de 2017.

ALEXKELLY PINHEIRO MOREIRA
Pregoeira 

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação Pregão Presencial nº 06/2017. 

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus 
efeitos legais, o julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, re-
ferente à licitação Pregão Presencial nº 06/2017 com início 10 
de novembro de 2017, realizada em 28 de novembro de 2017 
(terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 
8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, 
de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no 
processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, 
em favor das empresas relacionadas a seguir: 
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Parnamirim/RN, 01 de dezembro de 2017.

IRANI GUEDES DE MEDEIROS 
Presidente

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ATA
CÂMARA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017

Aos às 14:57 horas, na Câmara Municipal de Parnamirim, 
Estado do Rio Grande do Norte, sito a Av. Castor Vieira Régis, s/n 
– Cohabinal – Parnamirim/RN, neste ato representada pela Câ-
mara Municipal de Parnamirim o senhor IRANI GUEDES DE ME-
DEIROS, 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, sob o núme-
ro 06/2017, cujo objetivo fora a formalização de Aquisição de 
materiais de informática, destinado a atender as necessidades 
de unidades administrativas pertencentes à Câmara Municipal 
de Parnamirim., em conformidade com as especifi cações dis-
postas 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, independentemen-
te de transcrição. Ressalte-se, por oportuno, que o prazo para 
assinatura do Contrato pelas licitantes vencedoras será de até 

05 (cinco) dias, a contar da comunicação de que está a sua 
disposição; que todas as condições referentes à contratação 
estão descritas no referido Contrato; que a validade desta Ata 
de Registro de Preços conta desta data, por 12 (doze) meses; e 
que a recusa da aposição da assinatura por parte de qualquer 
licitante não a invalida:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA.
 1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece 

as cláusulas e condições gerais referente à Aquisição de ma-
teriais de informática, destinado a atender as necessidades de 
unidades administrativas pertencentes à Câmara Municipal de 
Parnamirim., cujas especifi cações, preço(s), quantitativo(s) e 
fornecedor(es) foram previamente defi nidos através do procedi-
mento licitatório supracitado. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ORGÃOS
 2.1. Integra a presente ARP, a Câmara Municipal de 

Parnamirim, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR e a empre-
sa citada abaixo:
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2.1.1 - O ÓRGÃO GERENCIADOR, através do Setor de Com-
pras. 

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

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

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

 d) conduzir eventuais procedimentos administrativos 
de renegociação de preços registrados, para fi ns de adequação 
às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

 e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os 
licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do 
Sistema de Registro de Preços; 

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

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

 h) acompanhar e fi scalizar o cumprimento das condi-
ções ajustadas no edital da licitação e na presente ARP. 

2.1.2. O FORNECEDOR obriga-se a:
 a) Retirar a respectiva ordem de compra, no prazo má-

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

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

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

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

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

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

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

 h) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos ór-

gãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados 
por inefi ciência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas na presente ARP; 

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

 j) manter, durante a vigência da presente ata, em com-
patibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualifi cação exigidas na licitação. 

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

um período de 12 (doze) meses, iniciando em 05/12/2017 pro-
longando-se até 04/12/2018, podendo o fornecedor solicitar, a 
qualquer tempo, a desobrigação do fornecimento. 

 Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais 
interesse em manter registrado o preço no período de vigência 
da ARP, terá que se manifestar por escrito, por meio de reque-
rimento, e apresentar documentação que comprove a impossi-
bilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os quais 
serão analisados pela Administração. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
 4.1. Os preços registrados manter-se-ão fi xos e irrea-

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

preço, a mesma deverá demonstrar de forma clara a compo-
sição do novo preço, através de planilhas de custo, datada(s) 
do período da licitação e da solicitação do reajustamento. Para 
análise da solicitação, a Comissão Técnica de Supervisão do 
Sistema de Registro de Preços adotará ampla pesquisa de pre-
ços em empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 
desta ARP.

 4.3. Não serão concedidas revisões de preço sobre o 
objeto já contratados ou empenhados, constante da relação do 
ANEXO I a esta ARP.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS

 5.1. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser 
usada por qualquer órgão ou entidade da Administração Públi-
ca, independente da participação ou não da licitação, desde 
que autorizados pela Câmara Municipal de Parnamirim e em 
comum acordo com a empresa registrada.

 Parágrafo único - Caberá ao fornecedor benefi ciário 

Valor Global: R$ 332.153,00 (trezentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e três reais).
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da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela es-
tabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação de servi-
ço, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas.

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

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

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

através de crédito em conta, mediante autorização do CONTRA-
TANTE em conta corrente a ser informada pela CONTRATADA, 
cujo titular é a própria CONTRATADA, ou em cheque nominativo 
a esta. 

 a) entregue, neste prazo, o documento fi scal equiva-
lente; 

 b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias 
(INSS), Trabalhistas (CNDT), (FGTS), tributos federais, estaduais 
e municipais.

c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será 
realizado o crédito. 

 § 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento 
das obrigações fi xadas na presente ARP. 

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

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

obriga os órgãos a fi rmar as futuras aquisições, sendo-lhe facul-
tada a realização de procedimento específi co para determinada 
contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, 
a preferência, em igualdade de condições. 

 7.2 O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especifi -
cações resumidas do objeto, como também suas possíveis alte-
rações, serão publicados, em forma de extrato, no Jornal Ofi cial 
do município de Parnamirim/RN.

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

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

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

 7.4.2 Deverão ser entregues acondicionados adequa-
damente, de forma a permitir completa segurança durante o 
transporte e armazenamento, assim como pronto para serem 
utilizados. 

 7.4.3 A entrega deverá ser feita na sede do Município, 
em local defi nido pela Administração Municipal, observado os 
limites geográfi cos do Município de Parnamirim/ RN.

 7.5 O recebimento e aceitação dos itens registrados 

nesta ARP seguirão as seguintes condições:
 7.5.1 O recebimento do produto deverá ser efetuado 

pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação dos itens 
desta ARP. 

 7.5.2 Não serão aceitos equipamentos amassados, 
qualquer tipo de problema ou garantia inferior ao defi nido na 
proposta apresentada na licitação, a contar do seu recebimento 
defi nitivo. 

 7.5.3 Por ocasião da entrega, a Contratada deverá co-
lher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do 
servidor ou membro da comissão da Contratante responsável 
pelo recebimento. 

 7.5.4 Cada item desta ARP será recebido: 
 7.5.4.1 Provisoriamente, no ato da entrega do objeto, 

por servidor ou comissão responsável, desde que: 
 7.5.4.1.1 a quantidade esteja em conformidade com a 

solicitação efetuada; 
 7.5.4.1.2 o prazo de validade esteja conforme a alínea 

“b” deste Artigo; e, 
 7.5.4.1.3 a embalagem esteja inviolada e de forma a 

permitir o adequado acondicionamento. 
 7.5.4.2 Defi nitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, por servidor ou comissão responsável, desde que: 
 7.5.4.2.1 a especifi cação esteja em conformidade 

com a proposta da licitante vencedora; 
 7.5.4.2.2 o objeto esteja adequado para utilização. 
 7.5.4.3 O atesto da nota fi scal referente ao objeto for-

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

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

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

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

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

 7.6. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes 
participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previs-
tas em legislação pertinente, da responsabilidade civil e crimi-
nal que seus atos ensejarem: 

 7.6.1 advertência, nos casos de infrações de menor 
gravidade que não ensejem prejuízos a Administração; 

 7.6.2 multa de 1% (um por cento) calculada sobre o 
valor total da ata de registro referente ao fornecedor; 

 7.6.3 multa de 0,3% (três décimos percentuais) por 
dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o 
valor total da ata de registro referente ao fornecedor; 

 7.6.4 multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o 
valor total da ata de registro referente ao fornecedor; 

 7.6.5 suspensão temporária do direito de participar 
de licitação e contratar com a Administração Pública pelo pra-
zo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, caput, da Lei 
10.520/2002. 

 7.6.6 – A licitante estará sujeita às sanções do item 
anterior nas seguintes hipóteses: 

 7.6.6.1 Não apresentação de situação regular, no ato 
da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de 
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assinar o Contrato ou documento equivalente no prazo determi-
nado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas 
“a”, “d” e “e”. 

 7.6.6.2 Descumprimento dos prazos, inclusive os de 
fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o 
descumprimento das determinações da Administração. 

 7.6.7 – Em caso de ocorrência de inadimplemento de 
termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses an-
teriores, a Administração procederá à apuração do dano para 
aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

 7.6.8 – Comprovado impedimento ou reconhecida força 
maior, devidamente justifi cado e aceito pela Administração, em 
relação a um dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste 
Artigo, a licitante fi cará isenta das penalidades mencionadas. 

 7.6.9 – As sanções de advertência e de suspensão 
temporária de licitar e contratar com a Administração poderão 
ser aplicadas à licitante juntamente com a multa. 

 7.6.10 – As penalidades fi xadas nesta cláusula serão 
aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secre-
taria Administrativa deste Órgão, no qual serão assegurados à 
empresa o contraditório e a ampla defesa. 

 7.7 . O Fornecedor terá seu registro cancelado: 
 7.7.1 – Por iniciativa da Administração, quando: 
 7.7.1.1 não cumprir as exigências do instrumento con-

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

prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justifi cado e 
aceito pela Administração; 

 7.7.1.3 der causa à rescisão administrativa decorrente 
desta ARP; 

7.7.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou 
parcial relativo ao presente Registro de Preços; 

 7.7.1.5 não manutenção das condições de habilitação; 
 7.7.1.6 não aceitar a redução do preço registrado, na 

hipótese prevista na legislação; e 
 7.7.1.7 em razões de interesse público, devidamente 

justifi cadas. 
 7.7.2 – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que 

apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de 

cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, 
tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GEREN-
CIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfei-
ta execução contratual. 

 7.7.2.1 - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos 
termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, fi cam assegurados 
os direitos da Administração contidos no art. 80 da mesma lei, 
no que couber. 

 7.7.2.2 - O cancelamento de registro, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado median-
te competente processo administrativo com despacho funda-
mentado do Presidente desta Casa Legislativa.

8. CLÁUSULA OITAVA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 8.1 Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de 

acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente 
à época do fato ocorrido. 

 8.2 Fica eleito o foro da Comarca de Parnamirim/RN, 
do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer dúvi-
das decorrentes desta Ata com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

 8.3 Nada mais havendo a tratar, lavrei, a presente Ata 
de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada 
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor. 

Parnamirim/RN, 05 de dezembro de 2017.
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